От издателството
Поне две големи исторически трансформации и още няколко помалки изменения в статуса на Студентския дом, намиращ се в София на
площад “Народно събрание” №10, са главната причина неговият архив да
бъде полупразен и разпилян, а за повечето време от съществуването на
институцията – да липсва съвсем. Има свидетелства, че първото голямо
унищожаване на архива на дома е по време на бомбардировките на София
през Втората световна война.
Всичко това наложи екип на Академичния център за литература и
култура при Националния студентски дом от началото на 2001 г. да започне
събирането на документални материали за Студентския дом, за да бъде
представена историята на идеята за създаването на това уникално
академично пространство и неговия живот през ХХ век.
Най-богатите места за нашата работа бяха Народната библиотека
“Св. св. Кирил и Методий” и Централния държавен архив на Република
България. Преобладаващите жанрове в книгата са публикации от
студентската и всекидневната периодика и архивни документи, допълнени
от отделни материали, намиращи се в оскъдния архив на Националния
студентски дом.
Първият материал в книгата е от началото на 1904 г. (писмо на
министъра на просвещението проф. Иван Шишманов до кмета на София), а
последният – от края на 2001 г. (отзив за третите Дни на студентската и
университетската книга). Оказа се, че най-сериозни са липсите на архивни
материали за периода на Народна република България, за сметка на
изобилието от това време на журналистически и публицистични текстове.
Между 1944 г. и 1958 г., например, зее документална празнина, заради
превръщането на Студентския дом през това време в седалище на Щаба на
Съветската армия в България, после във военен театър и дом на българосъветската дружба. От 60-те до края на 80-те години на ХХ век изцяло
доминират официозните материали в цензурираната тогава преса, затова
стремежът ни беше да изведем в книгата онези от тях, които акцентират
предимно върху културния ангажимент на Студентския дом.
Предпочетохме в книгата да преобладават текстове от първия
исторически период – Третото българско царство, защото той е най-малко
познат днес и предизвиква най-много питания и колебания.
Библиографията за Студентския дом е съставена по хронологичен ред
и съдържа заглавия до началото на 2002 г.
Навсякъде в книгата точно са спазени правописа и означенията на
съответните архивни документи и публикации, като с многоточие между две
скоби – (…) – са отбелязани съкратените пасажи, които не се отнасят до
темата на изданието или повтарят данни от други публикации.
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Новини и съобщения – студентски
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Държавния университет в София държавното място от 1396.50 кв.м., заедно
с постройките в него, находяще се на ул. “Аксаков” №33, за построяване на
Студентски дом
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Димо Воденичаров. Дом за студентството
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делегатите на Международния студентски съюз
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Програма за дейността и използването на Студентския дом, 31.05.1933
Строежът на студ. дом “Кн. Симеон Търновски”
Правилник за управлението и използването на Студентския дом при
университета, 15.12.1937
Михаил Арнаудов. За Студентския дом
Ст. Станчев. Студентският дом
Татяна Е. Киркова. Студентският дом в София. Програма и задачи
Л. Сяров. Студентските домове и студентската обществена дейност
Димитър Катъров. Тържеството на “Mensa Academica”
Гаврил Цветанов. Адресите се разбират след прочитането
Стилиян Чилингиров. За Студентския дом. Писмо до редакцията
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Първо четене на законопроекта за фонда “Студентски дом при Университета
“Св. Климент Охридски” в София
Законопроект за фонда “Студентски дом при Университета “Св. Климент
Охридски”
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дом при Университета “Св. Климент Охридски” в София”
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За и против – някога и сега
Васил Янков. Студентският дом в София. Най-съкровеното постижение на
БНСС
Стилиян Чилингиров. Начало на студентското организиране
Васил Янков. Една незабравима десетгодишнина
Една корекция
Из “Хроника”: Комитетът на ОФ при Студентския дом нарежда…
Откриване на учредителния конгрес на ОСНС
Студентският дом в периода на Народна република България.
1946 – 1990

По висшето образование
Едно огнище на културата запали светлините си. Тържествено откриване на
Студентския дом на културата
Хар. Яръмов. Пред първия новогодишен танц
Студентската младеж се учи и възпитава в своя дом
Антон Кафезчиев. Вратите са отворени
К.Славова. Една вечер в Студентския дом на културата
Д. Мутафов, Хр. Нурев, К. Захариев. Как бе саздаден Академичният хор
Тодор Живков. Поздравително писмо до представителния Академичен хор
“Георги Димитров”
Л. Симеонова. Грижи за естетическата култура на студентите
С. Чолакова. Много изненади за празника
Огнище на културата
Студентският дом на културата обявява конкурси
При баба Мара…
Ани Златева. С пулса на юбилея. Студентският дом на културата пред 50годишнината на Октомври
Втори републикански студентски фестивал
През годината в Централния студентски дом на културата
Любимо творческо средище
Към нови творчески успехи
Богата творческа лаборатория. Георги Георгиев, председател на Съвета на
студентите при ЦК на ДКМС пред в. “Студентска трибуна”
Стефан Енчев. Ароматът на търсенето
Константин Габровски. Вътрешният порив
Борис Семерджиев. Самоуправленски център
Студентският дом в началото на Втората българска република.
След 1990 г.

Чий е Студентският дом?

Постановление №233 от 4 декември 1991 г. за откриване на извънбюджетна
сметка към Министерството на образованието и науката
Марко Дамянов. В Студентския дом отдавна няма студенти
Катя Георгиева. В Студентския дом има студенти
Пламен Дойнов. Младежката култура – след епохата на кръжоците
Румен Спасов. Студентският дом в университетското културно пространство
Концепция за структура и развитие на Студентски дом - София
Постановление №65 от 5 април 1999 г. за създаване на Национален
студентски дом към Министерството на образованието и науката
Петър Стоянов. Поздравителен адрес до създателите на Академичния
център за литература и култура и приемната на Студентския
информационен център, 1.11.2000
Деси Денчева. Горя Студентският дом, двама пожарникари ранени
Първанов дава първата си заплата за Студентския дом
Дни на студентската и университетската книга ІІІ
Из историята на Студентския дом
Из актуалния статут на Студентския дом
Правилник за устройството и дейността на Национален студентски дом
Публични центрове, студия и кабинети, функциониращи в Студентския дом
към началото на 2002 г.
Избрана библиография за Студентския дом (1904 –2002)

ДРУГОТО АКАДЕМИЧНО ПРОСТРАНСТВО
Основният камък на Студентския дом в София на площад “Народно
събрание” е положен на 30 май 1931 г. Едва издигната само в груб строеж,
сградата започва да приема първите студенти още през есента на 1933 г..
Завършена е окончателно седем години по-късно. Но Студентският дом е нещо
повече от физическо и битово пространство, защото – от възникването на идеята
за съграждането му през разнородните употреби на неговото име до укрепването
му като национален академичен център – там се осъществяват различни ценностни
натрупвания и символически обрати.
Може би е по-точно да се каже, че Студентският дом съществува от
началото на ХХ век, когато се появява идеята за построяване на клуб на
българските студенти, претърпяла възшествия и сривове, изпробвана във
възторжени акции и семпли скандали, но въплътена в едно универсално
академично пространство, където властва традицията на младостта. Младостта
също има традиция, също има висока възраст. Не става дума за клиширани изрази
като “вечна младост” или “младите са нашето бъдеще”, или “всички млади си
приличат”, нито за естественото редуване на едно младо поколение с друго в
сградата на Студентския дом. Младостта утвърждава своята традиция чрез
специфичен език и характерно поведение, изплитащи своеобразния канон на
новото – едно винаги възобновявано очакване и една винаги будна надежда.
Чрез тях се модулира другостта на студентското пространство спрямо
университета. Откъм традицията на младостта се очаква да се появи промяната в
консервативния университески корпус. Затова Студентският дом е другото
академично
пространство
–
едновременно
университетско,
но
и
извънуниверситетско, то се конституира от университетското битие, но и се държи
на дистанция от академизма. Студентското пространство проблематизира
йерархията, но и се съизмерва с нея. Студентският дом е обърнатото огледало на
университета, неговата мислима свобода като жест на излаз в обществото, всред
живите професии и артистичните изкуства. Студентският дом е творческата
практика на академизма.
Извън феноменологическите трактати обаче остават историческите
употреби на идеята “Студентски дом” в България, които са пряко свързани с почти
всичко случилото се през ХХ век.
Периодизацията
Търсещият безпристрастност периодизационен подход следва не датите на
преврати и партийни рокади, а промените в системата на държавно управление.
Ето защо, и за историята на Студентския дом ще приемем следната периодизация
на българските ХІХ и ХХ век – Трето българско царство (1978 – 1946), Първа
българска република (или Народна република България 1946 – 1990) и Втора
българска република (след 1990 г.). Тази периодизационна схема не само
легитимистки следва обратите във формата на държавното устройство на
България, но и успокоява историята, дистанцира летоброенето от горещи
политически и политологически понятия като “фашизъм”, “авторитаризъм”, “лично
управление”, “комунизъм”, “социализъм”, “посткомунизъм” и пр. Мястото на

Студентския дом е точно тук – в умерените периодизационни граници на една
спокойна история.
Кратка история на името
В началото и преди началото името е Студентски клуб, ситуативно заменяно
от студентска трапезария. Тези имена издават скромността на мечтата по
студентско място, което дава покрив и храна. В първото си писмо от 1904 г.
министърът на просвещението проф. Иван Шишманов пише, че със “съграждането
на отделно помещение за студентски клуб(…) преди всичко, ще се даде
възможност и на най-бедните студенти да се хранят при най-износни условия”.
Заветните чужди примери, на които тогава се позовават всички са студентските
домове в Германия и Швейцария. Впрочем, тъкмо от там, от Женева идва първата
голяма международна парична помощ за построяването на дома – от Entr’aide
Universitaire Internationale (ISS).
От края на 20-те години, когато строежът на сградата става все повъзможен, се появява названието Студентски дом. Вероятно израстването на името
свидетелства за израстването на мечтата. Клубът се превръща в дом –
многоетажен, обемен, привлекателен.
През 1940 г. името се допълва – Студентски дом при Софийски университет
“Св. Климент Охридски”. Приходите от държавната сграда дават възможността да
се формира нещо като банка, която финансира студентски дейности и осигурява
евтина храна на бедните студенти. Законът от 1940 г. предава управлението на
дома на академичния съвет на Софийския университет.
Прекъсването между 1945 и 1958 г., в което домът просто изчезва от
символическото пространство на София, запазва името му предимно във
всекидневния език (“Хайде да се чакаме пред Студентския дом”, където всъщност е
военният театър), за да се възвърне през 1959 г. като Студентски дом на
културата, а през 1977 г. да прибави респектиращото определение “централен” –
Централен студентски дом на културата. И така – до 1992 г., когато скромно ще се
преобрази като Студентски дом – София, докато през пролетта на 1999 г. не бъде
амбициозно наречен Национален студентски дом…
Кратка история на дебатите и скандалите
Историята на Студентския дом е възможна и чрез вглеждане в дебатите и
скандалите около него. Нека само ги щрихираме.
1928 – 1933: Как да се построи Студентския дом? Какъв дом?
Първият голям дебат за Студентския дом събира силни гласове, които са
единни в разбирането си за начина, по който трябва да се изгради мечтаната от
години сграда. Университетски преподаватели, студенти, писатели и общественици
точно определят източниците на средства за строежа – държавна подкрепа,
студентски доброволни вноски, благотворителни акции сред българското общество
и помощ от междуналодната академична общност. Обединени от високия стремеж
да осъществят общата мечта за дом на студентите, едва личат разликите между
участниците в дебата за бъдещето предназначение на Студентския дом. Министъра
на просвещението Н. Найденов го вижда като "Общостудентски дом”, проректора
на Държавания университет проф. Г. Шишков – като “студентско огнище”, което

“ще облекчи значително тежкото материално положение на стотици български
младежи, постъпили за висша наука в единствения ни университет”, директора на
Свободния университет проф. С. Бобчев припознава проекта като “Всестудентски
дом”, където “ще намерят подслон не само студентите от Софийския университет,
а и тези от Свободния университет за политически и стопански науки, както и
студентите от Музикалната академия”, а един от архитектите на сградата Ст.
Белковски вярва, че строи “Домът, който свободно и непринудено трябва да
обединява всички студенти и то не като официален държавен институт, а като
общо тяхно жилище”. В дебата рязко преобладава гледището, изказано найкатегорично от проф. Д. Кацаров, че Студентският дом трябва да бъде
алтернатива на улицата, кръчмите, кафенетата и политиканстването, да се изгради
като “собствена младежка среда, организирана от самата нея, на закрито от
пакостните влияния на десни и леви(…) в една дейна, културна младежка
атмосфера, гдето тя живее със себе си и чрез себе си”. Студентските организации
в лицето на Българския национален студентски съюз и ОСО “Христо Ботев”
предпочитат да акцентират тъкмо върху тази донякъде утопична функция на дома
като пространство на абсолютната неполитическа академична самостоятелност.
Чуват се и епизодичните гласове на социалистически и комунистически младежки
формации, които макар по-късно да се опитват да узурпират историята на
създаването на дома, тогава са без особено влияние. Дебатът приключва с
нарастването на ентусиазма от бързо издигащия се на пл. “Народно събрание” дом.
1940: “За” и “против” създаването на фонд “Студентски дом при

университета “Св. Климент Охридски”.

Студентските организации – Български национален студентски съюз и ОСО
“Христо Ботев” – сипят аргумент след аргумент за запазването на дома като
относително независимо пространство с паритетно участие в управлението му на
държава, университет и студентски организации. Според министерския съвет обаче
тогава Софийският университет се явява най-силният гарант за доброто
управление на Студентския дом. Споровете заглъхват с приеманате на закона за
фонда от ХХV народно събрание.
1990 – 1992: Приватизация или национализация.
Прескачаме цели петдесет години, за да видим как в залеза на комсомола
новосформираното сдружение “Студентски дом” се опитва да овладее дома като
независима гражданска формация, в която членуват част от щатните работници на
Централния студентски дом на културата към ДКМС и различни студентски
формации. Дебатът за собствеността обаче завършва с предоставянето на сградата
на министерството на образованието и преутвърждаването й като държавна
публична собственост със силно студентско самоуправление.
1998 – 1999: Сграда или институция.
В последния – засега – голям дебат за Студентския дом младата академична
общност обсъжда извеждането на дома от състоянието му на “извънбюджетна
сметка”. Дебатът завършва с ясна концепция за преструктурирането на
академичното пространство, която се осъществява и до днес. Казано накратко,
нейната философия вижда Студентския дом не като сграда за офиси на
организации, а като комплекс от публични центрове, студия и кабинети, които
предлагат образователен и културен продукт, извършват услуги и формират
условия за контакти. Така се конституира институцията Национален студентски
дом.

Фиксирането на вниманието само върху дебатите и скандалите обаче би
оставило встрани метаморфозите със Студентския дом в периода на Народна
република България, когато всеки свободен публичен дебат на практика е отказан
и забранен от тоталитарната държава. Тогава дебатите по дефиниция са
невъзможни и коректният исторически подход би трябвало да следва други,
неполемични дискурси.
Кратка история на борбата за история
На кого е заслугата да го има Студентския дом? Още един въпрос, чиито
отговори могат да бъдат повече от един.
Ако четем пресата от 20-те и 30-те години, ще надлее мнението, че
основната причина за построяването на сградата е активността на Българския
национален студентски съюз (БНСС). И наистина, като че ли той е моторът за
довеждането докрай на идеята на студентите от началото на ХХ век. По-важно е
обаче, че БНСС успява да въвлече в амбициозния си план тогава целия
политически и стопански елит, огромна част от гражданското общество и почти
всеки студент.
Но още на 13 септември 1944 г. във в. “Отечествен фронт” са отпечатани
първите думи на пренаписващата се нова история на дома: “Комитетът на ОФ при
Студентския дом нарежда на управителните тела на всички студентски
организации, помещавали се в Студентския дом, да се явят в петдневен срок,
начиная от 13 т.м. в канцеларията на Студентския дом, пл. “Народно събрание” 10,
заедно с материалните и касовите книги за проверка и предаване на имуществата.
Неявилите се ще бъдат издирени от Народна милиция и най-строго наказани.”
През юни 1945 г. вече не националното, а “народното студентство” за
кратко влиза в Студентския дом за своя учредителен конгрес. С установяването на
Народната република изведнъж започват да преекспонират със задна дата ролята
на БОНСС в създаването на дома. В бележка от 1983 г. се твърди: “Акцията за
набиране на средства за строеж добива всенароден характер, а девизът
“Студентският дом – в ръцете на народното студентство”, издигнат от БОНСС, дава
ярък политически заряд и разкрива нова страница в класовата битка на
студентите.”
През същата 1983 г. например празнуват не 50-годишнината на дома, а
неговата 25-годишнина. Защото истинското летоброене за БКП и ДКМС започва от
1958 г., а не от 1933 г. Тогава парадоксално се оказва, че Академичният хор е на
50 години, а Студентският дом (където започват първите репетиции на този хор) е
едва на 25. Очевидно част от историята е пожелана в неизвестност: Народна
република България изрязва внушителни десетилетни периоди от времето на
Третото българско царство. Историята се пренаписва чрез активна забрава.
Днес обаче е недопустимо върху историята да се извършва монтаж след
монтаж. Затова нека я признаем в нейната пожелана цялост. Заслуга да го има
Студентския дом имат:
- всички членове на гражданския комитет за построяването на дома между
1910 и 1933 г.;
- депутатите, които през 1931 г. гласуват закона за даряване на място за
построяването именно на студентски дом;

- цар Борис ІІІ, който гарантира с подписа си под указ №13 изпълнението
на закона;
- международните партньори на българските студенти и особено
организацията Студентска взаимопомощ (Entr’aide Universitaire Internationale);
- българските студенти и техните организации, които до 1940 г. не се
уморяват да правят акция след акция, да внасят редовни парични такси, да
полагат безкористен труд – докато не видят дома окончателно завършен и устроен
да приеме своите обитатели;
- партийните функционери, които (независимо по какви причини) в края на
50-те години решават да възвърнат функциите на сградата като средище на
младата академична общност;
- демократичното правителство, което през 1992 г. отнема Студентския дом
от комунистическия младежки съюз и го превръща в деполитизиран дом за всички
студенти;
- студентите, които през всички години дават смисъл на пространството на
площад “Народно събрание” 10…
Борбата за история трябва да завърши с признаването на цялата история.
Идеология на пространството
За какво е Студентският дом?
Първите отговори от 20-те години са категорични: За подслон и евтина
храна; за студентска самопомощ; за създаване на среда, лишена от влиянието на
политиката; за културна и социална дейност; за средоточие на младежката
солидарност…
По-късно – през 50-те и 60-те години – акцентите се сменят. Появява
тоталитарната грижа за идейното и естетическото възпитание на “студентската
младеж”. Студентският дом е натоварен с мегаломански си задачи да стане
ръководен център на всички студентски домове в България. В началото на 80-те
гордо се обявява: “Днес под методическото ръководство на ЦСДК работят 66
студентски клуба за естетическо възпитание във всички академични градове.”
В края на Народната република все по-често се лансира неясно
формулираната идея за самоуправление на дома, без обаче да се навлиза в
конкретни проекти за това. Едва в края на ХХ век, в началото на Втората
българска република се постига относително съгласие около визията за
национален образователен и културен арт-център, гарантиран от държавата в
лицето
на
министерството
на
образованието
чрез
свободата
на
самофинансирането и частичното студентско самоуправление.
Разбира се, пространството, наречено Студентски дом, може да понесе още
нови и нови идеологии, нови и нови проекти. И за тях ще се намери място в
архивите.
Но ето един случай, който го няма никъде в архивите, т.е. не може да
присъства официално в нито един документален сборник. Било е някъде през 80-те
години на ХХ век, в залеза на тоталитаризма, когато начело на държавата стоял
Тодор Живков, а председател на парламента бил Станко Тодоров. От прозореца на
Студентския дом група студенти – млади поети – наблюдавали поредното
боядисване на свещената републиканска сграда. Зяпали мълчаливо, почти

апатично ударния бояджийски труд – пет, седем, десет минути. Накрая един от тях
отегчено казал: “Тодор Живков лъже, Станко Тодоров маже.”
Това е една от репликите, които точно характеризират напрежението между
изобилието на официална история и архивен дефицит през епохата на
тоталитаризма. Една версия на анекдота, който се опитва да се превърне в
история.
Но тук я разказвам, за да добавя още един отговор към въпроса “Защо е
нужен Студентският дом в София?” – За да може от него да се наблюдава
парламента.
Какъв Студентски дом?
Може би най-пленяваща визия за студентството предлага в един свой много
млад текст Валтер Бенямин, когато за кратко време е председател на берлинския
съюз на “Свободното студентство” през 1914 г. – двадесет години преди
построяването на Студентския дом в София. Какво студентство вижда той?
“Това студентство би трябвало да обгради университета, който
разпространява методическия запас на знанието заедно с дръзките и все пак
прецизни експерименти на нови методи, по същия начин както смътното вълнение
на народа обгражда двореца на някой княз, като място на постоянна революция на
духа, където новите въпроси се подготвят по-неопределено, по-неясно, понеточно, но понякога с много по-дълбока интуиция от научните въпроси. В своята
творческа функция студентството би трябвало да се разглежда като голям
трансформатор, който чрез философска нагласа би трябвало да преформулира в
научни въпроси новите идеи, които, преди да се появят в науката, обикновено се
появяват в изкуството или в социалния живот.”
Привеждам този дълъг цитат, защото няма как да мислим за Студентския
дом без да виждаме в него студентите. Едно различно студентство в друго
академично пространство – посредник между науката и творчеството, между
професията и интелектуалното усилие, между улицата и аудиторията. Впрочем,
това е енергията на своеобразното позитивно несъгласие на студентите,
несъгласие, което много често е по-продуктивно от удобния разум на добре
изчислената логика. Едно несъгласие, което казва “да” на собствената си история и
отстоява своите неотменими права – право на архив, право на памет и право на
бъдеще.

февруари, 2002 г.

Пламен Дойнов

Студентският дом
в периода на Третото българско царство

От началото на ХХ век до 1946 година
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ПИСМО НА МИНИСТЪРА НА НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРОФ.
ИВАН ШИШМАНОВ ДО КМЕТА НА СОФИЯ, 24.02.1904 г.
До Господина Софийския градски кмет,
Настоятелството на Студентския клуб в столицата се е отнесло до мен с
молба да ходатайствувам пред Вас, Господин Кмете, да му се отпусне от
кметството безплатно едно градско място, гдето Клубът да си построи
собствена сграда за помещение и трапезария.
Аз на драго сърце взех върху си това ходатайство и най-убедително Ви
моля, Господин Кмете, да сторите всичко, що зависи от Вас, за да се
удовлетвори молбата на настоятелството на Студентския клуб.
Нашата столица няма да изпълни своето послание на най-важен културен
център в отечеството ни, ако, между другото, не заляга постоянно да
създава все повече и повече благоприятни условия за живота на учащата се
младеж, привличането на която в столицата с такива благоприятни условия
ще носи блага и на софийските граждани. (Вече днес при всичката си
бедност студентите и студентките при Висшето училище изразходват в
София за храна, образование и други нужди най-малко 400.000 лв). А не ще
съмнение, че такова условие ще бъде и съграждането на отделно
помещение за студентски клуб – с това, преди всичко, ще се даде
възможност и на най-бедните студенти да се хранят при най-износни
условия.
В случая за неизлишно считам да Ви наумя, господин Кмете, че повечето
университетски градове в западна Европа, особено швейцарските, полагат
твърде големи усилия, за да привлекат по-голям брой учаща се младеж,
издръжката на която е важен приходен източник за голяма част от
жителите на тия градове. В Женева, например, има особено общество,
което се грижи за привличане на повече студенти в града. Това не е
удивително, като се вземе във внимание, че само българските студенти
оставят годишно в Женева от 250-300 хил. лв. Същото е в Лозана, Берн,
Фрибург и пр.
Най-сетне ще си позволя да Ви укажа и мястото, което мисля, че ще бъде
най-сгодно да се отстъпи за постройка на студентски клуб – думата ми е за
мястото над езерото при Княз Борисовата градина, което, както знаете,
беше отстъпено от почитаемото Кметство за Рисувално училище, но което
няма да се употреби за последната цел, понеже Рисувално училище ще се
строи другаде – при Държавната печатница.
Приемете, Господин Кмете, уверение в отличната ми към Вас почит.
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ПИСМО НА МИНИСТЪРА НА НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРОФ.
ИВАН ШИШМАНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОФИЙСКИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 14.04.1904 г.
До Господин Председателя
на Софийския градски общински съвет
Господин Кмете,
С прискъбрие узнавам, че ходатайството на Министерството ми да се
отпусне едно празно градско място за постройка на един студентски клуб,
от който и градът би извлякъл значителна материална полза, е било
съвършено неправилно разбрано. Преди всичко аз не съм предлагал да се
определи такова място между Борисовата градина и Куру-Баглар, защото
твърде добре ми е известно, че цялата тая мера ще се разоре за парк. Аз
посочвах едно място над самото езеро, едно малко място от няколко стотин
квадратни метра, което беше назначено за Рисувалното училище и което
сега не е заето, защото Рисувалното училище се строи другаде. Обаче аз не
свързвах своето ходатайство само с тая възможност да се удовлетвори едно
справедливо
желание
на
студентството.
Аз
предоставях
на
високоуважаемия Съвет да ми посочи и друга. Празни градски места има и
другаде. Щом съветът се проникне от важността на работата, аз съм убеден,
че сам ще намери начин да осъществи един хубав кроеж. Това е което
считам за необходимо да прибавя към първото си писмо. То беше нужно за
обяснение, и моля Ви да го съобщите в най-близкото съвещание на Съвета и
да молите от моя страна, да не се оставя ходатайството ми неуважено.

Печатница “Св. София”, С., 1911

УСТАВ
на Гражданския комитет
за построяване здание
на
СТУДЕНТСКИЯ КЛУБ В СОФИЯ
(Утвърден от Министерството на Народната Просвета със заповед № 1516
от 14/V.1911 год.)
ГЛАВА І

Цел на комитета
Чл.1.Образува се граждански комитет, учреден от членове на студентския
клуб в София в събранието им на 12-ий юни 1910 год., с цел: да построи

здание за студентския клуб в София.

ГЛАВА ІІ

Състав на комитета
Чл.2.Гражданският комитет се състои от следните лица: 1. Ректора на
университета в София, 2. Д-р Ив. Шишманов, 3. Г.Т. Данаилов, 4. Г-жа М.
ММилетич, 5. Г-жа С. Цонева, 6. Университетският лекар. 7. Кирил Г. Попов,
8. Софийския кмет, 9. Администратора на Б. Н. Банка – сега П. Чолаков, 10.
Архитект Кунев, 11. Члена при Софийския окръжен съд – сега Ян. Михайлов,
12. Иван П. Петров, основен учител, 13. Ст. Чилингиров, 14. Ст. С. Руневски,
15. Т.В. Томов и 16. Председателя на студентския клуб.
Чл.3.Означените поименно в чл.2 лица са избрани до окончателното
реализиране на целта, означена в чл.1.
Чл.4.В случай, че някой от членовете на комитета се помине или
доброволно напусне длъжността си, останалите с болшинство избират негов
заместник пак из същата професия, от която е бил той.
ГЛАВА ІІІ

Средства
Чл.5.Средства за постигане целта си: сумите от образувания вече при
студентския клуб фонд за построяване здание, увеличени до размери
потребни за постройката.

Чл.6.Фондът ще се увеличава: а) от лихвите на капитала; б) от помощите на
държавата, софийската и др. общини и др. държавни и общински
учреждения; в) от пожертвувания на частни лица и корпорации; г) от
приходи от лотарии, театрални представления, вечеринки и пр., които било
студентския клуб, било изобщо студентството или други лица корпорации
биха уреждали в полза на фонда.
ГЛАВА ІV

Управление на фонда
Чл.7.Фондът се пласира по най-доходен начин, по благоусмотрение на
комитета и се пази в Българската Н. Банка на името: “Фонд за построяване

здание за студентския клуб в София”.

Чл.8.Първоначалният капитал на фонда е сумата подарена
Министерството на Народната Просвета преди конституирането
комитета.
Чл.9.Фондът не може да се харчи за никаква друга цел освен за строене
зданието и за разноски, свързани непосредствено с постройката.
Чл.10.Суми от фонда могат да се теглят само с протоколно решение
комитета, подписано винаги от 3/4 от присъствующите.

от
на
на
на

ГЛАВА V

Права и длъжности на членовете на комитета.
Чл.11.Комитетът управлява фонда и се грижи за постигане на основната
цел: постройка на зданието.
Чл.12.Председател на комитета по право е ректора на университета.
Чл.13.Комитетът избира из средата си чрез тайно гласоподаване:
подпредседател, касиер и секретар, които заедно с председателя
съставляват постоянното присъствие на комитета.

Забележка: Означените по горе длъжности са постоянни и избраните лица
се освобождават от тях от комитета само по уважителна причина.
Чл.14.Председателят представлява комитета навред пред официалните
власти и трети лица. Той свиква членовете на заседания;
председателствува заседанията; подписва заедно със секретаря, а при
паричните операции и с касиера, книжата на комитета.

Забележка: Когато председателят по някакви причини не може временно да
изпълнява длъжността си, замества се от подпредседателя.

Чл.15.Секретарят се грижи за деловодството на комитета, пази
комитетската архива, държи протоколи в заседанията, получава
кореспонденцията, освен паричната, и подписва с председателя книжата на
комитета.

Чл.16.Касиерът завежда касовата служба на комитета и води лично
приходо-разходната, квитанционната и касовата книги.
Чл.17. Суми по-големи от 500 лева касиерът не може да държи у себе си.
Чл.18.Всеки 3 месеца касиерът съставлява баланс за положението на
фонда, който докладва на комитета.
В края на всяка година касиерът съставлява баланс за положението на
фонда, който докладва на комитета.
Чл.19.За всяка получена сума касиерът издава квитанция, а за разходите се
снабдява с редовно оправдателни документи.
Чл.20.Когато секретаря или касиера по някакви причини не могат да
изпълняват временно длъжността, комитетът избира техни временни
заместници.
ГЛАВА VІ

Заседания на комитета
Чл.21.Заседанията на комитета биват редовни и извънредни. Редовните
заседания стават в началото на януарий, април, юлий и октомврий.
Извънредните се свикват за по-важни въпроси, когато постоянното
присъствие или 5 члена от комитета намерят за нужно.
Чл.22.Решенията в заседанията се вземат с болшинство на присъствующите,
ако присъствуват повече от половината членове на комитета.
Чл.23.Решенията относително постройката или свързани с това въпроси се
вземат с болшинство от всичките членове на комитета.
Чл.24.За всяко заседание секретарят държи протокол, който се подписва от
всички присъствующи членове на комитета.
ГЛАВА VІІ

Последни разпореждания
Чл.25.Комитетът има печат с надпис:

“Граждански комитет при студентския клуб в София”.

Чл.26.Комитетът приключва своята мисия с построяването на зданието. При
тоя случай той печати отчет за своята дейност, който заедно с цялата
архива и имущество предава на студентския клуб.

Забележка: Ако поради някои непредвидени обстоятелства комитетът спре
своята дейност и се разтури, Министерството на Народната Просвета
запазва фонда и архивата на комитета непокътнати, за да послужат
неуклонно за същата цел.
Чл.27.Членовете: 1, 2 и 26-ий от настоящия устав са неизменими.
Останалите членове могат да се изменяват само с писменото съгласие на
3/4 от всичките членове на комитета.

Чл.28. Настоящият устав, приет от Гражданския комитет в заседанието му
от 21/ІV 1911, влиза в сила веднага след утвърждаването му от
Министерството на Народната Просвета.
ПОДПИСАЛИ:
1) Д-р Б. Цонев, 2) Д-р Ив. Шишманов, 3) Г.Т. Данаилов, 4) М. Милетич, 5)
С. Цонева, 6) Д р Х. Генчев, 7) Кир. Г. Попов, 8) К. Д. Баталов, 9) П.
Чолаков, 10) Архитект Кунев, 11) Я. Михаилов, 12) Ив. Петров, 13) С.
Чилингиров, 14) Ст. Руневски, 15) Т. В. Томов, 16) А. Тепавичаров.

в. Студентска борба, 28.12.1929

СЕДМИЦАТА ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ В СОФИЯ
След уреждането въпроса за набиране средства за постройката на
студентския дом в София със секретаря на Международната студентска
взаимопомощ г. Поберецки, гражданският комитет реши, да се устрои в
София през дните 22 – 31 декеврий т.г. специална студентска седмица.
За тази цел е издаден следния
Позив към българското гражданство
Граждани,
Една характерна черта на българското племе, която трябва да бъде високо
скъпена, е жаждата му за просвета. Тоя благороден интерес създаде
нашето възраждане и циментуването ни като един народ. Защото няма
трайни успехи, няма демокрация без просвета!
И радост, и гордост трябва да бъде за всички дето нашият разрастнал се до
седем факултета университет, е привлякъл в столицата около 5 000
студентки и студенти, които в аудитории, семинари, лаборатории и клиники
черпят знания, за да ги разнесат утре навсякъде из Родината ни.
Граждани,
Който познава отблизо живота на нашето студентство, не може да не
похвали неговата ревност и неговата нравствена сила: синове и дъщери на
народа, голямата бройка от нашите сутдентки и студенти живеят в
оскъдица, лишени от здрава храна и хигиенична квартира. И все пак те не
падат духом: тях ги крепи страстното желание – да учат, да придобият
знания, за да могат утре като граждани на нашата страна да й дадат найхубавото, което носят.
Но нашето студентство не бива да бъде оставено само на своите сили: нему
трябва да се подаде съчувствена ръка, което да ободри волята му и закали
силите му. Вижте как на Запад студентството е обкръжено с грижи и
внимание. Нима у нас ще се забрави тоя дълг?
Граждани,
Ние отправяме своя позив към Вас и вярваме, че той не ще остане загубен:
помогнете на българския студент да съгради своя студентски дом.
Това ще бъде домът, който ще приюти студентството, за да намери условия
за здрав труд и неспъвана работа.
Тоя дом е отдавнашна мечта. Още в 1904 г. по почин на тогавашния
министър проф. д-р Иван Шишманов се образува фонд “Студентски дом”. В
1910 г. бе образуван граждански комитет, който да се грижи за
осъществяването на тази идея и не малко усилия са направени да може
този дом да стане дело. Ние сме вече близо до деня да видим сградата на
студентския дом издигната: събраните до сега суми, голямата помощ която

ни е обещана от Международната студентска взаимопомощ ( J.S.S), ще
трябва да попълним и с малко наши средства, за да може още идната
пролет да се почне строежа на този дом.
Граждани,
Ще останете ли по-назад от това, което в чужбина се прави за нас? Ние не
вярвяме! И затова апелираме: Подкрепете фонда “Студентски дом” !
Вашата жертва ще бъде камък към изграждане на домът на студентството,
където децата на нашия народ, вашите дъщери и синове, ще бъдат
подслонени и приютени, за да бъдат студентските им години, наистина
години на идеализъм, труд и здраве. Какъв по-ценен капитал от това?
Вашата жертва ще мери Вашата грижа към млада България и ще бъде найхубавия израз на Вашата вяра в хубавите бъднини на страната ни.
Даренията на Студентския дом се внасят в Б.Н.Банка фонд “Студентски дом”
или чрез ректората на Университета; такива са опълномощени да приемат и
специални делегации.
Концертно утро в Роял
Откриването на студентската седмица за набиране на средства за постройка
на Студентски дом стана със едно тържествено утро в театър “Роял”, под
патронажа на Н.В. Царя. Утрото бе уредено от гражданския комитет за
постройка на Студентския дом със съдействието на Комитета на приятелите
на студентството, Българския национален студентски съюз и Комитета за
студентска взаимопомощ в България. На утрото присъстваха от името на
Н.В. Царя г. Драндаров, много професори, общественици и студенти.
Гвардейският оркестър изсвири “Шуми Марица” и студентския химн.
Проф. Ас. Златаров говори за закрилата на студентите у нас и в чужбина, а
след това беседа на тема “Целта на живота”.
Артистите г-жа Кон. Кирилова и Вл. Трендафилов изпълниха няколко
художествени номера. Утрото мина с голям успех.
Писмото на Н.В. Царя до БНСС
Н.В. Царя е отправил до Съюза писмо, в което изказва симпатиите си към
инициативата на БНСС по изграждане на Студентски дом в София. Писмото
гласи:
“С най-гореща симпатия посрещам благородното начинание за издигането
на Дом на българския студент, където ще крепнат и обединяват сърцата и
умовете си здрави и просветни добри граждани на България, които утре,
работейки за Родината, ще бъдат добри ратници в международното
сътрудничество за мирния общочовешки напредък”. Борис ІІІ

в. Студентска борба, 1. 03. 1930
специален брой за Студентския дом

НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ПРИЗНАТЕЛНИ
Целта на настоящия брой, в който са дадени мненията на видните
представители на нашата научна и обществена мисъл, е да подкрепи
инициативата за изграждане на Студентския дом с един апел, който да
докосне сърцата на всички българи и да събуди в тях топъл отзвук. Защото
делото на студентите, намерило съдействието на обществото, се нуждае
преди всичко от народното одобрение и подкрепа. Тази подкрепа – реален
израз на връзката между народа и студентството, ще бъде най-здравият
основен камък на голямата студентска сграда.
След година-две, идващото студентско поколение, ще прекрачи прага на
своя дом. Ще бъдат ли забравени тогава усилията – неуморните,
безкористни усилия на тружениците, които схванаха своята обществена
задача в грижа за младите?
Нека настоящия брой запази спомена за тези усилия.
Редакцията изказва благодарност на г-да професорите, писателите и
обществениците, които прегърнаха ревностно идеята, родена преди
двадесет и пет години и вложиха в статиите си целия свои обществен
авторитет, за да може тази идея да стане близка на българското
гражданство и да намери добър прием в народните среди.
С участието си в издаването на този брой те доказаха на дело своята обич
към българското студентство, което им дължи признателност.
Писмо до Българския национален студентски съюз
в. Студентска борба, 1.03.1930
специален брой за Студентския дом

Н.В. ЦАРЯТ ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
С най-гореща симпатия посрещам благородното начинание за издигането на
Дом на българския студент, където ще крепнат и обединяват сърдцата и
умовете си здрави и добре просветени граждани на България, които утре,
работейки за Родината, ще бъдат добри ратници в международното
сътрудничество за мирния общочовешки напредък.

София
19.ХІІ.1929

Борис ІІІ

Н. Найденов,

Министър на народното просвещение
в. Студентска борба, 1. 03. 1930
специален брой за Студентския дом

ИНИЦИАТИВИ, КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ ПОДКРЕПА
Инициативата на нашето студентство да създаде свой студентски дом
заслужава пълна подкрепа на всички обществени среди.
Подобни инициативи винаги са проява на самостоятелност и на съзнание,
че всеки трябва да изпълни своя дълг, а не да очаква само от държава или
държавни институти. Безспорно, че държавата има също дълга до
подпомогне, но нейната задача ще бъде улеснена, когато има вече една
организирана самопомощ.
Да се построи един Общостудентски дом – това значи да се създаде едно
културно средище, където студентите освен, че ще бъдат улеснени в своя
студентски живот, но ще има възможност да бъде в по-близък контакт със
своите другари и да развие в себе си повече чувство за другарство, което
често липсва във всички обществени прояви у нас. Другарството е
добродетел необходима за студента, като бъдещ гражданин. В своето
студентско общежитие, студентът ще добие навика да съчетава своите
усилия с тези на своите другари, да уважава и онези от тях, които не
мислят като него, но които честно мислят.

Софийски митрополит Стефан
в. Студентска борба, 1. 03. 1930

специален брой за Студентския дом

ИНИЦИАТИВАТА ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ…
Инициативата за Студентския дом в София е навременна и полезна. Тя
напълно заслужава да има общо съчувствие и съдействие на всички
българи, на всички радетели за цивилизация и култура. Издигането на този
Дом, безспорно ще бъде голям принос за науката и живота, за родолюбието
и човещината на академичната ни младеж. Той ще й даде необходимите
условия умело да се справи с физическия и духовен труд, чрез който
студентството расте в знанията и крепне в идеализма.
Студентският дом има високата задача да продължи на социална основа
делото на аудиториите. Той ще калява студентите за достойна служба Богу
и народу. Неговият идеал е да сформира жива и дейна академическа челяд,
гдето общежитието и взаимнопомоща ще творят здрава наука, благороден
живот и служение пред олтаря на отечеството, църквата и общочовешкия
идеал за мир и съвършенство.

Проф. д-р Г. Шишков,
проректор на Държавния университет
в. Студентска борба, 1. 03. 1930
специален брой за Студентския дом

ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ В СОФИЯ
Преди повече от 25 години добри граждани, трогнати от лошите
материални условия, при които тогава още много от студентите в
Софийския университет са били поставени, са взели похвалната инициатива
да се основе Граждански комитет, чиято пряка задача ще бъде да събере
необходимите средства за построяване на Студентски дом в София.
Въодушевен от мисълта, че едно студентско огнище ще облегчи значително
тежкото материално положение на стотици български младежи, постъпили
за висша наука в единствения ни университет, Комитетът разви такава
дейност във връзка с поставената си цел, щото преди последната война той
успя да събере, благодарение на съчувствието, с което българското
общество посрещна благородния почин, една сума, възлизаща на около
500.000 зл. лв. С такава крупна сума можеше да се пристъпи към
реализиране на проекта. Обаче, поради обезценяването на нашия лев, тази
сума се стопи.
Изграждането на Студентския дом в българската столица щеше да остане за
дълги години една мечта, ако да не бе се притекла на помощ
международната
организация
Студентска
взаимопомощ
(Entraide
Universitaire Internationale), с която българското организирано студентство
влезе във връзка по повод на страшното земетресение в Южна България.
Главният секретар на тази организация г-н Кочниг и неговият помощник г-н
Поберецки, които посетиха България преди две години с мисия да облегчат
нашето материално положение на пострадалите от земетресението
студенти, узнали за затрудненията на Гражданския комитет да осъществи
целта си, му обещават пълната си подкрепа.
На енергичното настояване на г-н Кочниг и г-н Поберецки се дължи
решението, взето от конференцията на Entraide Universitaire
Internationale през август 1928 г. в Chartres, дето присъстваха и делегати
от страна на българското студентство, да се отпусне за изграждане на
студентския дом в София една помощ от 15.000 долара.
Според архитектурния план, който е вече изработен, цялата постройка ще
възлиза на 6.000.000 лв. Гражданският комитет, въпреки големите спънки,
поради настъпилата след двете злополучни войни стопанска криза в
страната ни, е успял да събере до сега около 2.000.000 лв. С обещаната от
Entraide Universitaire Internationale помощ се достига до внушителната
сума 4.100.000 лв. На Комитета предстои, следователно, да събере още
около 2.000.000 лв., за да се осигури изграждането на Студентския дом.

Ласкаем се да вярваме, че българското общество, дало не веднъж
доказателство за своето горещо чувство на благотворителност, не ще
откаже съдействието си да се реализира едно благородно начинание.
Никъде академическата младеж не е тъй материално затруднена, както в
България. Една анкета, предпиета преди три години в това отношение
между студентите в Софийския университет, изтъкна поразителни факти. От
3,600 студенти 1,200 значи 1/3 от целия брой, са разполагали материално
за своя издръжка с по-малко от 1,500 лв. От това число 1,200, 450 студента
са се издържали с 1,000 лв., а 100 студента са прекарвали само с 600 лв.
месечно. Едва ли ще има нужда да се доказва, че усилилата се през
последните две години стопанска криза в страната ни е влошила още
повече материалните условия, в които е поставена нашата университетска
младеж.
Изнемогващите от лишения студенти не само ще намерят идеална и ефтина
храна в Студентския дом, но ще им се даде възможност да увеличат
средствата си за издръжка, било чрез умствен, било чрез физически труд.
Съдействието, което те ще получат от Студентския дом, ще почива върху
принципа за самопомощ (self help), дало вече такива хубави резултати
навсякъде в чужбина, дето е приложен. Този принцип не накърнява
честолюбието и подхранва личното достойнство на ония на които се
помага, защото му се дава възможност чрез собствен труд да си набави
необходимите средства за своите материални и духовни нужди. Така само
нуждаещият се студент ще запази радостта си и ще може да напласти в
душата си ония добродетели, от които той ще има нужда, когато един ден
бъде повикан да изпълни дълга си към страната, която го е откърмила.
Така схванато голямото значение на едно студентско огнище за живота на
нашата академическа младеж, никой няма да откаже нуждата да се издигне
в столицата на България Студентски дом.
С тази надежда аз отправям горещ позив към българското общество да даде
ценната си подкрепа за осъществяването на едно добро дело.

Проф. Александър Цанков,
Председател на Народното събрание
в. Студентска борба, 1. 03. 1930
специален брой за Студентския дом

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
Преди повече от 25 години се породи идеята между професорското тяло
при Софийския университет за построяване на Студентски клуб. За жалост,
въпреки всички усилия на студенти и професори, тая инициатива и до днес
не е осъществена, разбира се, поради материални средства. Студентите с
охота се самообложиха на една вноска, която е единстеният траен източник
за събиране насредства за постройката на Клуба.
Студентството не един път се е обръщало към частната пожертвувателост,
ала какво може да направи тя при един беден народ, каквъто е
българският, при отсъствието на богати хора и меценати на културни
предначинания. И тук, както и в други случаи, погледите се обръщат пак
към държавата. Тя трябва да помогне и подкрепи и тая инициатива на
българската студентска младеж.
Един клуб днес, при новите веения в социалния живот, е много понеобходим. Нека и родителите на нашите студенти се заинтересуват повече
от живота на своите деца. Сигурно за тях не е безразлично къде ще
прекарат те голяма част от свободното си време, дали по улиците, в
кафенетата или в един, добре устроен студентски дом.
Студентският дом има да изиграе между българската младеж една голяма
културна роля. Един такъв Дом ще култивира между студентите не само
другарството, но и чувството на обществена солидарност и ще допринесе
твърде много, ако можем така да се изразим, за социалното възпитание на
нашата младеж.
Ето защо, горещо и енергично трябва да подкрепим усилията на нашите
студенти, които с похвална енергия са се заели да осъществят една отдавна
носена мечта. Дано това стане по-скоро действителност.

Проф. С. С. Бобчев,
Директор на Свободния университет
в. Студентска борба, 1. 03. 1930
специален брой за Студентския дом

СТУДЕНТСКИ ДОМ
Думата е за Всестудентския дом в София. Той е всестудентски, защото в
неговите стени ще намерят подслон не само студентите от Софийския
държавен университет, а и тези от Свободния университет за политически и
стопански науки, както и студентите от Музикалната академия.
Студентският дом ще бъде едно убежище на немили-недраги скитници,
неволници студенти, които сега чезнат и тровят младежка енергия, живот и
здраве в подвали, изби, зимници. Ако беше само това, пак идеята за
Студентския дом трябваше да се поддържа от всеки свестен и интелигентен
български гражданин. Всеки трябваше да се притече всякак на помощ...
Но студентският дом ще бъде нещо повече от
едно убежище на
нуждаещите се студенти. В него ще се настани едно интелектуално огнище.
Това огнище ще дава културен топлик на обитателите на дома; това огнище
ще излъчва извън стените си зари, които ще осветляват. Ще осветляват
българското общество, и ще му сочат националния път, по който са
тръгнали всички истински студенти; националния път за спасение на
родината. Защото родолюбието на нашите студенти, кристализирало в
лозунгите и програмата на БНСС е от възвишен характер. То кани всеки
българин към този спасителен път: горещо, постоянно, безкористно
родолюбие. То трябва да зарази всички слоеве на българския народ.
Инициативата за Студентски дом е наша, българска. Тя принадлежи на
българското гражданство. Тя е взета преди години. Ако нейното изпълнение
досега се забави, това има своите причини, главно в нашата немотия... Сега
това изпълнение е оздравено и с външна помощ. Тука се срещаме с
Университетска
международна
взаимопомощ
(Entraide
Universitaire
Internationale), която под известни условия ще ускори сбъдването на
хубавото дело. Ще го ускорим и ние с нови наши залагания. Изисква се,
прочее, преди всичко и над всичко ние сами да си помогнем. Нека се
проникнем от тези чувства. Всички да дадем лептата си, кой как, където и с
каквото може.

Христо Ив. Динчев,
председател на
Българския национален студентски съюз
в. Студентска борба, 1. 03. 1930
специален брой за Студентския дом

НАШИЯТ ДОМ
Нуждата от Студентски дом в София, който да бъде център за
интелектуалния и обществен живот на българското студентство винаги се е
чувствала твърде осезателно.
Тази нужда порастна извънредно много непосредствено след войните,
когато младите поколения бяха увлечени в противодържавни идеи, когато
омразата към всичко родно и духът на отрицанието и разрушението бързо
проникваха в хладните стени на родния университет. Всички тогава
чувстваха нуждата от студентска сграда, от един дом, който да приюти
жадната за наука българска младеж, който бидейки разсадник на култура и
просвета, на национално възпитание и ценни обществени добродетели, да
лекува следвоенната психоза и да я поведе по един път на реално и
разумно творчество в полза на народа и държавата.
Българското студентство в този тъжен период от нашата недавнашна
история, въпреки неговите постоянни молби за помощ и подкрепа, от
никъде не получи съчувствие и помощ. За него тогава се чуваха само хулни
думи, то беше обект на остри критики, но никой не протегна ръка, да му
помогне и го напъти. Цели шест години нашето студентство работеше,
изолирано вън от грижите и вниманието на българското общество, което
имаше задължението да го подкрепи.
Въпреки това, то намери в себе си достатъчно сили и упование, не загуби
вяра и кураж, и вървеше смело по своя път, за да уреди своето светло и
чисто дело и делото на българския народ.
Българското студентство днес е гордо със своя съюз, който всецяло е поел
грижата да пази неговите материални и културни интереси, да го подпомага
в неговите всестранни инициативи, да се грижи за неговото материално
положение и му създаде условия и възможности да работи.
И ако някога студентският дом беше една скъпа мечта за родното
студентство, днес той е близко до реалността. Всеки чувства, че не е далеч
денят, когато ние ще можем да се поздравим с нашия дом, очакван от
толкова години.
Няма да бъде нескромно да подчертаем, че участието на БНСС в тази
крупна стеднстка акция не е малка. Ако до преди три години от Студентския
дом се интересуваше само Гражданския комитет при Софийския държавен
университет и някои добри български граждани, днес инициативата е
прехвърлила границите на нашата държава, за да се прегърне и от
Международната студентска взаимопомощ, която дава почетната парична

помощ от 15.000 долара, без която едва ли ние можехме и след 10 години
да построим Студентския дом. Заслугата за привличането на тази
международна организация е на БНСС, който най-много е заинтересован с
по-скорошното построяване на Студентския дом в София.
Пожертвувателността на нашите колеги от целия свят е не само човешка и
блародна, но тя иде да постави българското общество на изпитание.
Дали то носи съзнанието, че трябва парично да подпомогне своето
студентство в неговата инициатива за постройка на своя дом и с това да му
даде възможност да се подготви като добър гражданин на страната или ще
прояви досегашната си незаинтересованост и апатия.
За студентството на другите страни се прави всичко, само в България до
сега не помислиха за него. Всеки случай, то има пълното основание да иска
подкрепата и то безрезервна на българското общество, защото един ден и
от него ще се иска.

Арх. Ст. Белковски
в. Студентска борба, 1. 03. 1930

специален брой за Студентския дом

СТУДЕНТСКИ ДОМ
Изграждането му е предстояще, липсата на средства, едва ли биха
позволили това, ако в момента не се разчита на подкрепата на цялото
студентство, организирано вече така добре в една обща световна
организация. В другите страни, на първо място Германия, строежът на тия
домове е вече почти изпълнена мечта, а от балканските народи Гърция
притежава вече разкошен пететажен студентски дом. Тая наша съседка,
известна със своята частна благотворителност е успяла и в това дело, пак
благодарение на същата тая частна благотворителност, да даде на своята
студентска младеж стряха, под която да крепне и се чувства единна без
разлика на политически и обществени възгледи. Безспорно, че положението
на една Гърция, наредена с победителите, не е същото, както и нашето,
нито пък гръцката частна благотворителност може да се сравни с
българската, но затова пък нашият дух е по-крепък и по-устойчив. Това,
което ни липсва в средства, ние ще трябва да получим чрез настойчивост и
твърдо решение да изкараме докрай добре замисленото дело.
Съзнали веднъж нуждата да се сдобием и ние със Студентски дом, трябва
да ни е ясно, какво нещо представлява от себе си той и как е разрешена
вече тая архитектурна задача другаде. В случая ще се има предвид
Германия, където при едно пътуване с научна цел в края на миналата и
началото на тая година, по искане на БНСС проучих въпроса на самото
място и посетих редица такива студентски домове.
Студентският дом е рожба на движението за взаимопомощ и то на цялото
студентство, състоящо се от истински способни младежи, търсещи наука,
безразлично дали са от град или село, бедни или богати, привързани към
родното с любов и беззаветна преданност.
Той е рожба на професорите и на всички истински приятели на студента,
които в неговото изграждане намират практически осъществена своята
подкрепа. Той е Домът, който свободно и непринудено трябва да обединява
всички студенти и то не като официален и държавен институт, а като общо
тяхно жилище. Естествено е, че здравата основа е домакинската
взаимопомощ изразена в получаване на изобилна, здрава и ефтина храна,
съчетана с удовлетворяването на ежедневните изисквания на живота.
Трябва дебело да се подчертае, че тоя Дом е най-напред в помощ на
действително икономически притеснения от живота студент. И затова в
него трябва да се даде възможност и простор на живота във всичките му
прояви. Тук трябва да има място за другарски срещи, читални, стаи за
занимание, както и възможност за свободно умствено развитие в найширокия смисъл на думата. Студентският дом ще служи най-напред на тия,
които грижите на живота най-тежко притискат и които под тежестите на тия

грижи са вдигнали ръце от всичко и всички, и които естествено завинаги са
отчуждени от едно истинско членуване и в академическия живот.
Така се рисува в кратце животът в германските студентски домове.
Построените вече такива са доказали каква роляте действително
изпълняват в това отношение и какъв могъщ център на духовна обмяна
могат да бъдат те. Чрез едно общо сътрудничество на професори, студенти
и общественици, се цели житейска зрялост и широта в мирогледа. За
задоволяването на тия нужди германските студентски домове са достатъчно
големи. Макар и икономично строени, те съдържат нужните помещения и
винаги са толкова големи, колкото е необходимо, според числото на
студентите там, гдето се строят. Не може да изпълни назначението си един
студентски дом, който във важните часове на деня е изпълнен със
студентии където те се чувстват притеснени. Престояването в такъв дом не
е никаква почивка, нито пък той би дал възможност за някаква работа.
Дадените пари за такива домове са хвърлени, тъй като вместо пестеливост
се постига обратното ней. Те са разположени близо до университетите и
спортните плацове и обикновено обемат следните групи:
1). Клубни и салонни помещения с кухня и стаи за домакински нужди.
2). Канцеларии за управата на сградата, каса, стаи за студентските
организации, лекар и пр.
3). Помещения, в които студентите могат да упражняват занятия, които
биха улеснили материалната им издръжка.
Според нуждата и мястото може още да има:
4). Няколко стаи за пренощуване на гости и студенти, помагачи в
стопанисването на дома. Постоянните жилищни стаи за студенти се
избягват, тъй като обитателите им често превземат целия дом, чувствайки
се ден след ден все повече негови господари и по такъв начин
отчуждавайки другите студенти от него и
5). Зали и места за спорт.
Това всичко е резултат на няколко годишното развитие на немските
студентски домове. В тях напоследък се разширяват особено много
клубните помещения, винаги мебелирани с изобилно количество меки и
удобни мебели. Ресторантът и залите към него грижливо се съединяват с
подходящ двор, гдето те през лятото получават едно уместно естествено
разширение.
Още много би могло да се пише по уредбата на тия домове, които за
германския архитект са вече оформени задачи, със своя външна и вътрешна
структура. За нас остава да вземем само ценното и приспособимо за нашите
условия, като оставим времето и живота да искат своето. Най-близък по тип
и най-интересен се явява германският дом , поради особено сходната съдба,
предизвикана от войната на нашия и германския народи. Колкото до
нуждата да имаме и ние Студентски дом, тя отдавна се схвана от всички у
нас, тъй като, както споменахме вече, тия домове са особено нужни за
отрупаното с грижи бедно студентство, което у нас е в най-голям процент.

Нашият Студентски дом не ще се издигне лесно, също така, както и
немските студентски домове не са се издигнали лесно. Но широката
подкрепа на частни лица, организации, общество и държава ще даде своя
резултат. Така, не е далеч деня, когато и нашето студентство ще им своя
собствен Дом, който в живота му ще изиграе същата роля, каквато
собственото жилище играе в живота на отделното семейство.

Ангел Сп. Ангелов,
председател на ОСО “Христо Ботев”
в. Студентска борба, 1. 03. 1930

специален брой за Студентския дом

СТУДЕНТСТВОТО ЗА СВОЯ ДОМ
За посторяване на Студентски дом в София се мисли и работи отдавна. И
въпреки големите усилия на г-да професорите и тия на студентството за
скорошното реализиране на тая мечта не можеше да се мисли. Днес, обаче,
когато нуждата от тоя Дом е почти крещяща, когато събраната сума, заедно
с обещаната от чужбина помощ дава надежди за скорошното полагане на
основния камък, духът на студенството е повишен, енергията за работа
удвоена и надеждата за скорошното сбъдване на тяхната мечта укрепнала.
Защото студентството най-осезателно чувства липсата на тоя Дом и е гордо,
че може да даде своя малък дял за неговото изграждане, като с готовност
всеки се заема с възложената му работа. Ние студентите – членове на
Общостудентската организация “Хр. Ботев” ще дадем своя скромен дял за
голямото дело на Студентския дом. Защото в нас дълбоко лежи вярата, че
той ще бъде средище на интензивен културен живот, едно средство за
облекчаване тежкото икономическо положение на студента, което ще му
позволи да отдели повече време и труд за своята научна подготовка, та
въоръжен с повече знания и добродетели да бъде полезен на народ и
държава.
Схващайки в едри черти така голямата роля, която ще може да играе
Студентския дом в живота на българското сутдентство нека се надяваме, че
българският народ и българската държава, заедно с помоща на чуждата
благотворителност ще издигнат тоя Дом, за да отраснат в него по-добри и
по-достойни граждани на бъдеща България.
Ако нашият зов за подкрепа бъде чут, ние сме дълбоко уверени, че
българското общество някога ще бъде доволно, че е допринесло нещо за
култивирането на повече знания и добродетели у студентството, което нека
се надяваме ще се отблагодари чрез общонародна дейност в разните
отрасли на науката, за да пребъде българската държава и за да напредва
научната мисъл у нас.
Тогава и ние, днешните студенти, членове на Общостудентската
организация “Христо Ботев” ще бъдем спокойни и доволни, че сме
изпълнили един дълг.

Проф. Д-р В. Моллов,
подпредседател на
Гражданския комитет
за построяването на Студ. дом
в. Студентска борба, 1. 03. 1930

специален брой за Студентския дом

МЕДИЦИНСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
Всички младежи, които идват в София, за да получат висше образование,
изменяват в повечето случаи условията на живота си. Докато дотогава те са
учили под бащина стряха, и родителите са се грижили за тяхното физическо
и морално преуспяване, в столицата те стават вече по-самостоятелни,
грижите на родителите в повечето случаи се ограничават само в изпращане
на средства за съществуване, а пък самите студенти са длъжни да
разпределят получените средства рационално, като ги изполват за жилище,
храна, облекло и за учебни пособия. При нашите сегашни условия, малцина
са ония щастливци, които разполагат с повече средства; болшинството от
студентите са принудени да просъществуват с около 1500 лв. месечно –
една сума, която за сегашните условия на живот, никак не е достатъчна.
Научните дисциплини, към които нашите студенти се стремят, са доста
обширни; изучаването е мъчно, не само поради това, че исканите обширни
знания могат да се придобият с упорит труд, но и поради обстоятелствата,
че в университета трябва да се прояви от самия студент инициатива в
научно отношение. Да не се забравя, че при сегашната агломерация на
хората с висше образование в България, само онзи ще си пробие път в
живота, който притежава много солидни познания и подготовка, вследствие
на което, още в университета трябва да прояви голямо трудолюбие и
интелект.
Студиумът, следователно, в университета за висши специалности е труден
и, следователно, на първо място изисква достатъчно здраве.
В това отношение, за поддържане здравето се изискват главно две условия:
добра храна и хигиенично жилище. Една стара латинска подумка гласи:
mens sana in corpore sano. При добро здраве, мисълта, интелектът е също
здрав – следователно, за успешните знания на студентите се изисква на
първо място изпълнението на горенаведените две условия.
Уреждането на Студентския клуб цели на пръво място устройството на една
добра, евтина кухня. Студентът, който цял ден работи, трябва да получи
съответното количество храна в калории, приготвени в приятна и
приемлива форма, като не се забравя, че поради възрастта си, през която
той ще расте, количеството на калориите трябва да достигне поне до 3000.
При сегашните условия, при които студентите са пръснати по разни
гостилници и само малка част се храни в “стола”, имам основание да кажа,
че голяма част от студентите не се хранят достатъчно, вследствие на което,
всичко се отразява върху тяхното здраве и техните успешни занятия.

Клубът, в който биха могли да се хранят до 2000 души, би могъл коренно да
промени това положение и срещу една вероятно по-малка сума, би давал
здрава и достатъчна храна.
Устрояването на Клуба, обаче, покрай главната си цел – уреждането на
mensa academica, ще постигне и други не по-малко важни цели. Преди
всичко, студентството ще се сдуши по-добре; между неговите членове ще се
породи по-голямо другарство и солидарност. То ще има помещение, гдето
да се събира и разглежда интересуващите го въпроси, ще може да се
погрижи и за своето всестранно образование, като си образува оркестър,
урежда сказки, дори малки театрални представления.
Освен това, с оглед на здравето, ще може да се развие спорта; в самия
Клуб може да има гимнастическа зала, ще има сигурно, макар и ограничено
число, бани и душове; ще може оттам да се предприемат разни видове
спорт, както това става не само в примерните в това отношение Америка и
Англия, но както се въвежда и в Германия. Трябва да се има предвид, че
всеки здрав организъм има нужда от упражнения и засилване на
физическите си сили, а как по-добре би се постигнало това, като една
организация послужи едновремено за развитието и на спорта.
При това кратко нахвърляне на задачите на Клуба от медицинско гледище,
ясно е, че съществуването на Студентския клуб е една необходимост, която,
колкото по-рано се създаде, толкова по-голяма полза ще принесе. Налага се
на всички, които милеят за нашето студентство, да му се притекат в помощ
и в късо време Клубът да се построи, за да може и нашият студент, снабден
със здрава и достатъчна храна, да се предаде всецяло на науката, без обаче
да изпуска из предвид, че за тая цел трябва да се грижи и за своето
физическо възпитание, защото със засилването във физическо отношение,
чрез разни видове спорт, и умствената продуктивност се засилва.

в. Студентска борба, 1. 03. 1930
специален брой за Студентския дом

ОКРЪЖНО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ
№ 38393
30. 12. 1929 година, София

До Г. Г. окръжните училищни инспектори,
директорите на пълните и непълни
средни учебни заведения и
директорите на учителските институти
В подкрепа на бедствуващата българска академическа младеж, специален
Граждански комитет, под върховното покровителство на Негово Величество
Царя, е пуснал подписка за събиране суми з апостройка на Студентски дом
в София. Комитетът се председателствува от г-н Ректора на Държавния
университет. За събиране суми из провинцията ще бъдат изпратени
студенти, снабдени със специални писма. На тях ще бъде възложена
задачата да организират на местна почва събирането на суми по найвъзможния и целесъобразен начин, съобразно условията, дето ще
действуват. В случая, най-голяма и ценна подкрепа ще им бъде дадена от
училищните власти.
Горното като се съобщава, умоляват се Г. Г. окръжните училищни
инспектори и Г. Г. директорите на учителските институти, пълните и
непълни учебни заведения, да дават най-пълно съдействие в случая.
Министерството препоръчва на Г. Г. учителите от всички видове училища и
самостоятелни инициативи в това направление, които биха допринесли за
събиране на повече суми в полза на фонда за постройка на Студентски
дом.
Това е едно ценно културно дело и заслужава безрезервни симпатии на
всички народопросветни органи в Царството ни.
Министър: (п.) Н. Найденов
Главен секретар: (п.) Ал. Радославов

Проф. Асен Златаров
в. Студентска борба, 1. 03. 1930

специален брой за Студентския дом

ДА ИМ ПОМОГНЕМ!
Нашето общество все още е чуждо към студентството ни: недостатъчно
разбира неговите болки и въжделения, неговите палавости и вълнения,
неговите усилия и успехи. Склонни са у нас да довидят у студента само
неговите слабости и да изрекат присъда. Като че ли сърцето ни никога не е
бивало младо, та забравяме неговите пориви, и искаме да видим всички
прегърбени под товара на излишна мъдрост! Като че ли умът на двадесет
годишния има същата опитност и същите уговорки, като на тия, що са
живели три пъти повече! Колко скръбно би било, ако това беше така:
животът ще изгуби своята жар. Жертва на това предубеждение към
студентите, ние сме ги оставили сами да се лутат, не чувстваме потреба да
се приближим към тях и като по-стари приятели да ги разберем и да им
помогнем, когато имат нужда от помощ. И разбира се, че студентството ще
се почувства изоставено и може да стори и лишни грешки! Но вината за
това е наша – на тия, които повече знаем и можем. При това, нека не се
забравя, при какви трудни условия живее нашият студент. Голямата бройка
от тия, които пълнят аудитории, семинари, лаборатории и клиники са
синове и дъщери на семейства бедни или от средна ръка. Колко немотия и
неприветна обстановка гнетят труда, живота, младостта на нашите
студенти! По мансарди и сутерени, живеят повечето от учащите в
университета, недонахранени и без топливо. Направената в това
направление анкета, ни даде факти, които трябва да ни стреснат!
И ето, студендтството, което трябва да бъде наша грижа и обич, разбирайки
най-добре, какво би станало от него, ако имаше по-здрави и охолни условия
на живота и труда му, се нагърбва да разведри тая нерадостна
действителност, като се сдобие със свой Дом, гдето да се приюти и ободри
една значителна част от разпилените сега студенти.
И ние видяхме, как стъпка по стъпка, редица години, се приближава
хубавият ден, в който студентска София ще има осъществена идеята за
Студентския клуб. Тая година се направи един по-решителен скок:
студентите подпомогнати от сдружения и лица, които добре ги разбират,
организираха своя седмица за Студентски клуб и по-настойчиво поискаха от
българското общество да им помогне. Последиците от това са
насърчителни: имаме вече дарения, които, още малко ако се разширят, ако
още малко повечко стане щедра ръката на дарителите, ще можем, без
повече отлагане, да видим почната и създадена сградата на Студентския
дом. Нека помогнем на студентите в тяхното благородно усилие да видят
най-после свършено дело тоя Студентски клуб, където ще намери
българския студент обстановка за здрав труд, за повечко радост и за
разрастване на граждански добродетели!

Стилиян Чилингиров
в. Студентска борба, 1. 03. 1930

специален брой за Студентския дом

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ФОНДА “СТУДЕНТСКИ КЛУБ”
Тъкмо преди тридесет години, един млад селски учител постъпва по неволя
студент в Университета, тогава Висше училище. Интерниран от полицията
на министър Радославов, поради намесата му в борбите на целия народ
срещу новите данъчни облагания – десятъка и свързаното с него номоне –
той се озовава в София почти без средства, заставен да прекарва по цели
месеци само на хляб и кисело мляко. Това му бедствено положение обръща
вниманието на неговите другари състуденти и те му издействуват една
полустипендия в основания вече преди година Студентси клуб. По-късно
тоя студент бива избран за домакин на Клуба, а към края на своя
университетски курс – за председател. Там той добива възможност да
получава храната си безплатно и да довърши със завиден успех своето
университетско образование.
Добре оценил значението на подкрепата, която неговите другари са му
оказали чрез Клуба, той замисля да се отплати с добро за сторените му
добрини. Един ден той се явява при проф. Ив. Шишманов, тогава министър
на народното просвещение, и го замолва да отпусне от бюджета на
Министерството една сума, която да послужи за начало на един фонд
“Клубна сграда”. Готов да подкрепи всяко хуманно начинание, Шишманов
отпуща 10.000 лв. за целта, а на студента предава още други 2000 лв., за да
ги раздаде той лично, като председател на Клуба, на свои бедни другари,
но не в наличност, а в храна. С тия пари можаха да се изхранят до края на
учебната година още неколцина бедни студенти.
Едновременно се заработи от Министерството и от управата на Студентсия
клуб пред Софийската община за отпущане даром на едно място за
бъдещата постройка на сградата. Тогавашният кмет г-н инж. Николов,
погледна с добро сърце на това студентско искане и предложи за избор две
места: едно при Шарения мост, а друго в Подуене. Не се съгласи, обаче, да
отпусне исканото място в Борисовата градина – островчето на езерото –
или друго, съседно до последното. При този решителен отказ на кмета,
избра се мястото в Подуене, което се означи в регулационните планове на
столицата като собственост на Студентския клуб. Даже, когато по-късно,
при кметуването на Коста Батолов, се построи прогимназията “Антим І”,
масивната му ограда се пречупи, за да се остави извън нея мястото на
Клуба, което съставляваше общия училищен парцел. Но преди година то
беше отстъпено за кооперативни жилища на неколцина от нашите писатели.
Подобна участ, може би, щеше да постигне и фонда за клубна сграда, ако
друг, тъй беден студент, подбутнат също от чувството на признателност, не
го тури под опеката на един общ Граждански комитет и не го направи по

тоя начин неприкосновен. Не беше ли сторено това, клубът не веднъж би
посегнал към него, за да изплати свои волни или неволни дефицити. Трябва
да се признае, че комитетът, съставен от представители на Общината, на
Университетския съюз, на Народната банка и от неколцина видни софийски
граждани, винаги под председателството на г-н ректора на Университета,
заработи доста усърдно. Не малко грижи за увеличение на фонда положиха
Кирил Попов, проф. Г. Данаилов и ректорите: Ал. Цанков, д-р Моллов и Г.
Шишков. И ако не бяха разорителните войни, Студентският дом отдавна
щеше да бъде едно завършено дело, гордост и за нашата академическа
младеж, и за нашата научна общестевност. Но и сега, въпреки всичко,
фондът не е за пренебрегване. Днес той стига до почетната сума два
милиона лева. Още малко усилия от страна на Комитета и на сутдентите, и
фондът не само ще се удвои, но и ще се утрои дори. Тогава туй, което
преди двадесет и шест години беше една мечта, ще се обърне в красива
действителност. И студентството ще издигне един монументален паметник
на признателността и на самопомощта.
Но Студентският клуб ще бъде и нещо друго – един документ за моженето
на нашите студенти. Те, на които утре подлежи да поемат в ръце
ръководството на държава и народ, ще покажат, че са един наистина
надежден творчески елемент в нашия живот, комуто старите със
спокойствие и с вяра в по-честни дни могат да отстъпят местата си. А тъкмо
от такава вяра има потреба сегашната ни обезверена действителност.

Татяна Киркова,
Секретар на ISS
в. Студентска борба, 1. 03. 1930

специален брой за Студентския дом

МЕЖДУНАРОДНАТА СТУДЕНТСКА ВЗАИМОПОМОЩ И
БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО
Международната студентска взаимопомощ възникна в началото на 1920 г.,
за да се помогне на намиращото се в отчаяно положение австрийско
студентство. С голямо въодушевление, студентите от Англия, Съединените
щати, Холандия и много други държави отговориха на отправения им позив
и събраха в продължение на ред години големи суми за помагане на
студентите във вчера още неприятелска държава. Дейността се разви и
обхвана други държави – Германия, Унгария, Русия във време на глада,
Балтийските държави, и др. Така до 1926 г. студентите от държави, чието
стопанско положение бе сравнително добро, събраха повече от 11.000.000
швейцарски франка за другарите си от разорените и силно пострадали от
войната страни. Скоро от създаването си Международната студентска
взаимопомощ възприе известни принципи, които й позволиха да развие
една творческа дейност, която даде трайни резултати. Като се отказа от
индивидуалното подпомагане, освен в случай на крайна нужда,
организацията основа дейността си на самопомощта в разните й форми:
кооперативни организации, взаимоспомагателни каси, бюра за пласиране
на студентски труд и пр., като влагаше пари в организираните и ръководени
от студенти начинания, целящи да подобрят стопанското положение на
студентството. Тази здрава мисъл даде трайни резултати. Вместо да се
пръскат парите за временно подпомагане, създадоха се постоянни
институти, които дадоха кооперативната основа на студентския живот и
които се развиха в големи национални организации, както например
германската студентска “Стопанска помощ”.
Поради изолираността, в която България живееше в първите години след
войната, българското студентство не беше влязло във връзки с
международни студентски организации, така че положението на българския
студент не беше известно в странство. През 1927 г. Взаимопомощта влезе
във връзки с отделни лица в България и когато в началото на 1928 г.
главният секретар на организацията д-р В. Кочниг пристигна в София, той
се осведоми по-подрбно за положението на българсокто студентство и узна
от ръководителите на БНСС за съществуващия от 25 години проект за
постройката на Студентски дом в София. Докладът на д-р Кочниг за
изнесените от него впечатления от България бе посрещнат с голям интерес
от Изпълнителния комитет и когато, скоро след това, се случи
катастрофалното земетресение в Южна България, Международната
студентска взаимопомощ отправи един
апел за подпомагане на
пострадалите от земетресението студенти. Секретарят Г. Поберецки

пристигна в София, за да организира един комитет от професори и
представители на студентите, който да раздаде събраните суми (около
100.000 лв.) и който в бъдеще да остане във връзка с Международната
студентска взаимопомощ. Една от първите задачи на комитета,
председателстуван от г-н проф. Г. Данаилов, бе да приготви един обстоен
доклад за необходимостта от Студентски дом в София. Българските
делегати в конференцията в Шартр изтъкнаха, че не могат да се
организират здраво стопански кооперативни предприятия: столове,
работилници, бюра и пр., при липсата на помещение, което да бъде център
на студентския живот. Конференцията реши да подпомогне постройката на
този студентски център на самопомощ в София, като събере 15.000 долара
при условие, че в България ще се съберат 11.000 долара. Така биха се
осигурили заедно със събраните по-рано суми от Гражданския комитет за
постройка на Студентски дом в София, 5.000.000 лв. необходими за една
достатъчно голяма сграда. Финансовата кампания в странство дава добри
резултати и ръководителите на Международната студентска взаимопомощ
смятат да съберат обещаната сума до края на годината. В Англия апелът за
българския дом се посреща с голямо съчувствие. В Америка, където
Международната студентска взаимопомощ организира през 1929 г. по
покана на американските студенти, едно пътуване на група от 4 души от
Европа, с цел да се запознаят американските студенти с живота и
интересите на европейските студенти, имах случай да говоря пред повече
от 2500 студенти и множество професори за живота на българския студент.
Приведените статистически данни за материалното положение на нашето
студентство, правеха силно впечатление и им се виждаха невероятни, като
се има предвид високия стандарт на живот в Съединените щати. От
последните получени оттам сведения изглежда, че финансовата кампания
за Софийския студентски дом ще даде добри резултати. Трябва да се
отбележи, че сумите се събират не от богати кръгове, а от хиляди студенти,
които дават каквото могат, ръководени от чувството за международна
студентска солидарност. Някои от тях си налагат икономии, за да могат да
внесат повече, други продават нещо, за да участват в събирането на
помощи. Подобни случаи би трябвало да се знаят от нашите студенти,
защото получената помощ не е само финансова, а и морална. Съчувствието
и готовността, с която се посрещна българският апел между студентството в
странство, са едно насърчение и за нас, да работим с енергия и
въодушевление, за да постигнем и в България не по-малки резултати от
ония, които Международната студентска взаимопомощ ще осигури в другите
старни. По такъв начин най-добре ще се осъществят двата принципа –
самопомощ и взаимопомощ.

Проф. Д. Т. Кацаров
в. Студентска борба, 1. 03. 1930

специален брой за Студентския дом

СТУДЕНТСКИ ДОМ... НО КАКЪВ
Ние сме на път да осъществим най-после едно нещо, което в напредналите
страни отдавна съществува – изграждането на студентски дом. С него ние
не извършваме акт на подражание на това, което се прави “в чужбина”, а
отговаряме на една насъщна духовна потреба на студентската младеж,
чието задоволяване е било непростително отлагано досега и е имало
несъмнено пакостни последици за личното и гражданско оформяне на
миналите ни поколения.
Още юношата, след встъпването му в периода на половото съзряване, по
силата на психическото си развитие, скъсва с дома, понеже семейството не
може да задоволява по-нататък неговите душевни потреби; щастие е и за
него и за родителите, когато този разрив не е брутален и все още се
запазят някакви връзки между тях. У младежа този стремеж към
самостоятелност и търсене на нова среда се оформява още повече.
Юношата и младежът скъсват с дома и излизат на улицата, без ясно
съзнание къде отиват и какво търсят: желаното е повече смътен порив на
душата, отколкото ясна представа на ума. И те в повечето случаи ще
попаднат съвършено случайно в тази или онази среда – другарска или
друга – под чието влияние ще се формират по-нататък, като личности и
като граждани. Но на улицата ги дебнат от всички страни
найразнообразни примки – политически, социални и други, които желаят да ги
въвлекат в своята мрежа и за които възторжения, пламенния, горещия,
буйния, неуравновесен, неоформен и неопределен младеж представлява
една богата и ценна плячка. Ловът на младежи, организиран от найразнообразни организации – и особено политически – е едно от найпечалните явления в политическия живот на всички страни; в по-малко
културните той е едно истинско бедствие за тях.
Съвсем друга би била съдбата на младежта и значението й за правилното
развитие на един народ, ако тя би имала възможност да се развива в една
своя собствена младежка среда, организирана от самата нея, на закрито от
пакосните влияния на десни и леви, увлечена в безкрайните възможности
на богато разгарящия се нейн духовен живот и кърмяща благородните
пориви на своята душа със здрава духовна храна в една дейна културна
младежка атмосфера, гдето тя живее със себе си и чрез себе си. Това найлесно може да се достигне в тези само огнища, които носят името младежки
и студентски домове.
Разбира се, такъв дом не може да бъде, даже ако бихме желали това, една
херметически затворена кутия, в която нищо отвън не може да проникне. В
него ще се промъкват, благодарение на живите му връзки със средата,
всички нейни влияния, но те, пречупвайки се през неговата специална

младежка, здрава духовна атмосфера, от това което той ще може да
реализира в себе си, като дейна духовна и културна среда.
Ние вече скоро ще се сдобием със зданието на Студентския клуб, но ще
съумеем ли да създадем от него едно огнище на самостойно и свободно
духовно и културно растене на пребиваващата в него студентска младеж?
Нека помогнем на студентите да създадат това свое духовно огнище, ако
милеем за тяхното бъдеще и това на народа!

Никола Недев,
полковник от Генералния щаб
в. Студентска борба, 1. 03. 1930

специален брой за Студентския дом

НА СТУДЕНТИТЕ Е НУЖЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
Въпреки тежкото положение, в което изпадна държавата ни, въпреки
нещастията, които преживя нашият народ по пътя към достигане
националния ни идеал – обединение на всички българи, тъй ярко изтъкнат
още в учередителното Народно събрание преди 50 години, съзнанието, че
науката е голяма сила, не напусна българина.
Както по-рано тъй и сега, всички родители се стремят да дадат възможно
по-голямо образование на своите деца. Сами в големи материални
затруднения, те жертвуват и малкото което имат, само и само за да
издигнат интелектуално синовете си. И знаем, колко хиляди младежи
напущат семействата си и навлизат в чуждите и нашите университети. Те,
от своя страна, съзнават, че само образованието не е достатъчно да ги
направи напълно полезни за себе си и на обществото, и затова най-усърдно
се организират в дружества, гдето се свикват да обмислят и разрешават
покрай чисто научните въпроси и тези за създаване на по-голяма
общественост.
Но тежестите на ежедневния живот, разпръснати из големия град ги
разединяват, и те чувстват нуждата от собствен дом, гдето да се събират,
другаруват, опознават и свикват на по-съвършен обществен живот.
От няколко години, всички сме свидетели на усилията на нашите студенти
да се организират в дружества и съюз, и така по-сигурно да съдействат да
се изгради светлото бъдеще на нашия народ.
Ний всички, които с радост виждаме тези усилия, сме длъжни да възлюбим
нашите студенти, да ги обкръжим с нашето внимание и с топли сърца на
грижовни родители и граждани да съдействаме да постигнат замечтаната
придобивка.
Студентски дом – храм на българското родолюбие, трябва да се създаде.
Нека в този Дом, нашите млади синове и дъщери се почувстват в обятията
на нещастната и изтерзана майка - България!
Почувствали нейните страдания, те ще възвеличат духа си, ще напрегнат
силите си, ще обмислят средставата и ще й помогнат да се възрадва, да се
пресъздаде тя.
Тук те ще потърсят, намерят, причините на българските нещастия и
страдания, и като се поучат от тях, ще намерят пътищата, които като
отстраняват лошото в нашите семеен, обществен и държавен живот ще
изведат България към светло бъдеще.
Вдъхновени от този светъл и свят идеал, не може нашите студенти да не
разбират, че преди всичко трябва да се обединяват усилията на всички
добри българи, да се смегчават вътрешните борби, та като се съгласуват

усилията, да се добият и по-пълни постижения за духовното и материалното
издигане на нашия народ.
Като проучват и се поучават от начина, по който България е била
разпокъсвана, като се проникнат от стремежите да се унищожи даже
самостоятелността на Българската държава, всички ще се проникнат от
съзнанието, че само с беззаветна работа, с просветна дейност и напълно
съзнато истинско родинолюбие, практикувано в частния и обществения
живот, ще се подготвят младите българи да ценят народните интереси пред
собствените, да се издигне съзнанието за необходимостта от върховни
жертви пред олтаря на Отечеството.
Студентите ще се научат чрез планомерна работа да обхващат голямото
нещастие, в което се намира България. И като преживеят страданията на
българското племе, като обгарят душите си от същите стремежи, които
вдъхновяваха българския народ, убедени ще бъдат готови да мрат за
неговото преуспяване и щастие.
Само по този начин ще възлюбят България, ще обикнат малобройния, но
здрав и честен български народ и с всички сили ще работят за неговото
преуспяване, благоденствие и щастие.
Възвишили душите си, любовта ще им посочи кой е истинския дълг.
Като работят над себе си и околните, студентите ще разберат, че найнапред общественият живот иска жертви, че дългът трябва да е на предно
място, и че само чрез изпълнения дълг, всеки българин ще може да получи
своите права.
Най-после чрез подобна дейност, студентите ще разберат, че България не е
изиграла своята историческа роля, че тя едва сега започва своя дълъг и
пълен с борби исторически път. А сполетелите ни нещастия ще им се
представят като пречка, която с вдъхновение, възторг и творческа дейност
ще бъде използувана, като стъпало към възхода на българското величие.
Имаме всички доказателства, че нашите студенти се вдъхновяват от
истинско и добре разбрано родолюбие, знаем и сме убедени, че бъдещето
на България е в техните ръце, в ръцете на бъдещите просветни граждани,
радваме се на техните усилия и се надяваме на сигурни резултати.
Но искаме ли да съдействаме на благородните им усилия, длъжни сме с
всички сили да им всестранно помагаме.
Нека създадем техния студентски дом, там гдето ще се създаде и оформи
колективната душа на интелигенцията, там гдето ще се зараждат, узряват и
разпространяват най-спасителните идеи за благото на Родината.

в. Студентска борба, 1. 03. 1930
специален брой за Студентския дом

КЪМ ДАРИТЕЛИТЕ
Може би на някой, кампанията в полза на Студентския дом в София, подета
от специален Граждански комитет, съдействуван от Българския национален
студентски съюз, може да се види ненавременна, поради голямата
икономическа криза, която страната преживява. На тях, речените две
организации дължат своето обяснение.
На Комитета, както и на Съюза на българските студенти, е добре известно
ненормалното състояние, което преживява България. За това те държат
добра сметка. Обаче, има инициативи и инициативи. Ако едни от тях търпят
отлагане, други се налагат със силата на неумолимата неотложност.
Забавянето на тяхното осъщестяване носи смут
и израждане, които
прибавени към икономическата криза вещаят нещо по-лошо. Такава
неотложна инициатива е тая да се изгради студентско огнище в
единствения университетски град в България. Въпросът, следователно, е да
направим едно благородно усилие върху себе си, да разтворим нашите
сърца и дадем всеки според възможностите си.
При по-добри веремна, Комитетът смята, че отделни, единични личности
биха могли да изградят Студентския дом в неговата цялост. Днес, той смята,
че, при желание и съзнание за дълг, същите биха могли да дадат един
скромен дял от този Дом.
Нашето Отечество е петимно да бъде свидетел на повече жестове. В него те
са тъй редки. В това отношение съседните ни държави с право могат да ни
съжалят. Дали ще се намерят състоятелни българи, които да проявят
своето човешко и национално достойнство, като подкрепят на дело
предаността си към българската академическа младеж ?! – Тяхното име ще
бъде обезсмъртено. И там, в знак на признателност, Гражданският комитет
и българското студентство ще отредят страниците на своя златен албум за
дарителите над 5000 лв., златните букви на мраморната плоча – за
дарителите над 100 хил. лв., а на подарилите над 1 млн. лв. ще бъдат
изваяни техните бюстове.
Сумите се събират от специални упълномощени комисии с пълномощни
заверени с подписа на Ректора на Държавния университет, проф. Ст.
Баламезов и на г-н д-р Зебов, началник на отделението за социални грижи
при Министерство на В.Р.Н.З, а могат да бъдат внесени и направо в
Централната кооперативна банка в София на сметка на фонда Студентски
дом.
“Вижте съкровището на сърцето си - и пренесете очаквания плод!”

От Гражданския комитет за изграждане на Студентски дом в София
и Българския национален студентски съюз

в. Студентска борба, 27.07. 1930

ЗА МЯСТОТО НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
В края на 1929 г. и до днес се започна една усилена и систематически
водена пропаганда в полза на отдавна замисления студентски дом в София.
И в ежедневната преса, и в нашия вестник и в редица сказки се изнесоха
много ценни мисли и съвети около изграждането на Студентския дом –
средището на интелектуалния и икономически извънуниверситетски живот
на утрешното българско студентство. И всичките усилия не отидоха
напразно. Българското общество е вече добре запознато с идеята за
студентския дом, то й симпатизира вече, и е готово да даде още за нейното
реализиране. Студентството също даде и продължава да дава своята
скромна подкрепа на Гражданския комитет, защото в неговото съзнание
грее девиза: “Помогни си сам”. В резултат на усилията на Гражданския
комитет, г-да професорите и студентството, подкрепени от държавата и
българското общество, събраната сума е толкова значителна, че заедно с
обещаната от чужбина подкрепа дава надежди в най-скоро време (може би
още тази есен) да се почне и самата постройка. И за това време е вече да
се помисли много сериозно върху някои въпроси и подробности, които
пропуснати или зле разрешени могат в голяма степен да намалят
значението, което с право се отдава на Студентския дом.
Тук на първи план се изтъква въпроса за местонахождението на
Студентския дом. Известно е, че сега се проектира той да бъде построен в
Лозенец, до училището “Сава Раковски”. Струва ми се, че ако това стане,
Студентският дом няма да бъде онова огнище на студентството, което се
проектира да бъде. И може би той ще стане една голяма и красива
постройка, неизползувана от никого, или поне слабо използувана. Защото
не може да се отрече, че бъдещият Студентски дом ще бъде построен в
една покрайнина на града, която е откъсната напълно от университета.
Даже агро.-лесовъдския факултет е далече. И като се знае, че студентите
трябва да ходят там, за да се хранят и се занимават само, което
действително ще им коства по-ефтино, но ще им отнеме много време за
път, лесно е да се разбере, че мнозина ще предпочетат да плащат 100-200
лв. повече за храна, но да се хранят някъде в центъра и по-близо до
университета. За това мисля, че ще бъде добре, не, наложително е
Гражданският комитет да обърне много сериозно внимание на тоя въпрос и
да се помъчи да му намери по-добро разрешение. В него участвуват наред с
г-н Ректора и толкова видни общественици, професори и граждани – те
биха могли да издействат от общината едно по-централно място. Най-после
нека Софийската община се покаже истински щедра към българското
студентство. Нека г-да общинарите на дело покажат, че те искрено вярват и
говорят, че студентството е утрешния елит на държавата и днешният на
младежта й. А ако по-добро решение не може да вземе, нека общината

разреши днешното място да се продаде и с получената сума да се купи
някое друго място. Има и едно друго разрешение. Толкова години
българското студентство е чакало тоя студентски дом. То ще почака още 5-6
години, докато от събраните ще се получи една лихва, която би позволила
да стане тая покупка. Може би има и друго някое разрешение на тоя важен
и първостепенен според мен въпрос. Нека се намери. Но да не се избързва.
Защото после ще бъде късно да съжаляваме,
а най-важно, защото
съжаленията няма да поправят сторената грешка.
Десет пъти мери, един път крой – казва народната мъдрост.
А.

в. Студентска борба, 27.07.1930

ИЗ ОТЧЕТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БНСС ЗА ОТЧЕТНИЯ
ПЕРИОД ОТ М. АВГУСТ 1929 г. ДО М. ЮЛИ 1930 г.
Социални мероприятия и защита на студентските интереси
1.Студентски дом в София
Една от най-големите инициативи на българското студентство, остава
безспорно издигането на студентски дом в София, който ще има да облекчи
материалните страдания на българския студент и бъде техен духовен
център и разсадник на национални и граждански добродетели, тъй
необходими за времето през което живеем.
Тъкмо за това още през 1904 г. биде основан граждански комитет
председателствуван от ректора на университета и създаден по
инициативата на тогавашния студентски клуб. В него и до днес влизат като
деятелни негови членове всеобщо уважаваните господа: проф. Н. Консулов,
Ст. Чилингиров, Тома Томов, непосредствени негови създатели и крепители
още като студенти, независимо от участието на други видни професори,
поканени още на времето в качеството им на авторитетни личности.
Войната попречи за изграждането на студентския дом и обезцени събраната
значителна сума за дома. Трябваше да се яви на сцената БНСС, който със
своите енергични постъпки пред Международната студентска взаимопомощ,
направени от незабравимия д-р Андрей Башев, можа да получи през 1928 г.
обещаната от I.S.S. една безвъзмезна помощ от 15.000 долара с условие, че
БНСС и Гражданският комитет ще съберат в България 11.000 долара.
В едно заседание на Гражданския комитет, в което участвуваха
представители на И. К. на съюза и на О.С.О. “Христо Ботев”, бе решено на
22. 12. 1929 г. да се почне кампания за събиране на суми в полза на
студентския дом. За целта се поиска акцията да бъде взета под
покровителството на почетния председател на БНСС – Н. В. Царя, който се
отзова на поканата. От Същия се получи един автограф, синтезиращ
неговото съждение за значението и смисъла на студентския дом.
Извършената работа от комитета от 22. 12. 1929 г. до към 1. 07. т. г. в общи
черти се свежда към следното:
През седмицата на студента бяха обиколени една част от софийските
граждани, в резултат на което се получиха 40.000 лева. През същото време
бяха отправени писма до всички градски и селски общини в Царството с
молба да запишат, кой колкото желае. Досега са известни даренията на
Софийската община – 20.000 лева, Пловдивската – 5.000 лв., Видинската –
10.000 лв., Шуменската – 2.000 лв., Търновската – 1000 лв.,
Фердинандската – 10.000 лв. От окръжните постоянни комисии са отпуснати
суми за домът: Софийската – 10.000 лв., Пловдивската – 5.000 лв., и
Шуменската – 5.000 лв. Предвидени са суми в бюджетите на други

постоянни комисии, за които И.К. още няма сведения какви са. Направените
постъпки пред Народното събрание дадоха резултат – 200.000 лв.
Писмата до разни кредитни учереждения, без да бъдат разпратени до
всички от тях, все в очакване на по-благоприятен момент дадоха резултати,
които не могат да ни радват. Така най-голямото дарение дадено досега от
финансов институт възлиза на 10.000 лв. каквито са даренията на
Б.З.Банка, Кредитна Банка, Итало.-Бълг. Банка и др.
В полза на студентския дом биде даден концерт с изключителното участие
на известната наша пианистка Тамара Янкова, две трети от чистия приход
на който отидоха във фонда.
На Св.св. Кирил и Методий, биде изнесен и “Ден на студента в София”. Той
биде специално подготвен чрез пресата. За жалост в самия ден комитета
работи едва с 13 комисии за цяла София, които при всичкото си
добросъвестно изпълнение на поверената им задача, можаха да достигнат
сумата 31.564 лв. На този ден, благодарение на неактивността на съюзните
членове, се пропуснаха богати възможности. И.К. смята, че този ден трябва
да бъде възпроизведен на есен и че ежегодно той трябва да бъде повтарян
на Св.св. Кирил и Методий, дори и след като домът бъде издигнат.
Също такъв ден биде проведен и във Враца в деня на чествуването на
Ботевата памет приключи със скромната цифра 3.500 лв. Такива дни
престоят да бъдат проведени във всички по-големи провинциални градове.
В желанието си И.К. малките взимания предимно от учащата се
средношколска младеж, комитета пусна в продажба купони-тухли по 5 и по
2 лв. на стойност 112.000 лв. Отчитането по тези купони не е приключено,
но с приблизителност може да се каже, че досега са пласирани такива
около 60.000 лв.
Досега акцията е проведена в градовете: Шумен, Фердинанд, Т.Пазарджик,
Карлово, Бяла, Севлиево. Започната е в Плевен, Кюстендил, Търново,
Хасково и Дреново. Осигурено е провеждането и в Пловдив, Русе, Варна,
Видин и Дупница.
В заключение трябва да кажем, че събраната сума и записани досега от
държава, окръжия, общини, финансови институти, и частни дарители
помощи възлизат на доста голяма цифра, която не можем точно да
определим, понеже нямаме всички сведения.
Онова, обаче, което трябва да се подчертае пред конгреса, че тази сума без
100.000 лв вече напълва квотата, която трябва да се събере в България, за
да получим обещаната сума от 15.000 долара от I.S.S. И ние сме уверени, че
тази сума през есента ще бъде събрана и ще можем през 1931 г. да
положим основния камък на Студентския дом.

в. Студентска борба, 8.12.1930

АКЦИЯТА ПО СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
Както е известно, по инициативата на Гражданския комитет за постройка на
Студнетския дом в София, председателствуван от г. Ректора на Държавния
университет и при съдействието на Българския национален студентски
съюз, на 22 декемврий м. г. в театър “Роял” , с едно “Утро на българския
студент” се отпочна голямото дело по събирането на средства за
Студентския дом, времето за полагане основния камък на който се смята за
напълно назряло. Трябва да се съжалява, че както подходящата за случая
сказка на тема “Смисълът на живота”, изнесена така вещо от проф.
Златаров, така и убедителните му уводни думи за бедственото положение
на българския студент, за неговата голяма, дори трогателна, при това
положение прилежност, и необходимостта от една по-голяма щедрост в
случая от тези, които са в състояние да му се притекат на помощ, бяха чути
не от онзи кръг граждани, които биха могли да бъдат най-вече полезни на
Студентския дом със своята лепта, а повече от студенти и съчувственици на
студентството, ограничени в своите възможности да му помогнат поосезателно. Този първи неуспех, обаче, не обезсърчи уредниците на
акцията и те продължиха своята работа.
Както и трябваше да се предположи, обявената “Студентска седмица” бе
само една прелюдия на това, което всъщност следваше да се извърши, и
което ще има тепърва да се върши. Ясно е, че една седмица бе
недостатъчна за постигане на поставената цел и че тя много разумно
премина в един няколко месечен период, през който съответно
упълномощени лица ще имат правото да участвуват в помощната акция.
Преустановена поради коледната ваканция в София, акцията продължава
макар и с намален темп по настоящем, за да се развие съвсем нормално и
много по-оживено през втората половина на месец февруари и целия месец
март, при наличността на повече свободни студентски сили.
Затова пък, през коледната ваканция тя се пренесе в провинцията, като в
някои градове, като Пловдив, Плевен, Шумен, Карлово и другаде,
студентите от тези градове, членове и съчувственици на БНСС, някъде
обединени в съответните студентски дружби, благодарение инициативната
способност на местните организатори и високото си съзнание за моралния
дълг да помогнат в общата работа за Дома, са развили една похвална
интензивна дейност, изразена в организиране на граждански комитети,
издържани студентски вечери и подготвяне почвата за сполучливо
продължение на фактическата си дейност през февруарската ваканция, при
повторното си завръщане по родните места. В това отношение, полето за
едно благородно съревнуваване е широко открито за всички колеги и
колежки, които чувствуват величието на идеята за Студентския дом – тази
втора Alma Mater на българския студент, която трябва най-сетне да се

въздигне със средствата на по-заможните българи и с усилията и жертвите
във време, дадени от самите студенти. И наистина, Студентският дом ще
служи на студентството. Това последното му дължи – преди всички други –
пълна и безрезервна подкрепа. В такъв случай, всички онези, които желаят
да бъдат полезни на подетото дело и да го разнесат и в най-отдалечените
краища на България, градища и по-големи села, се поканват да се явят в
канцеларията на БНСС, за да получат съответната разписка.

в. Мир, 24.01.1931

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ - СТУДЕНТСКИ
Министърът на благоустройството проф. Данаилов, вчера прие г-н д-р
Поберетски, секретар на Международния комитет
за студентска
взаимопомощ в гр.Женева, с когото е беседвал около половин час относно
строежа на Студентски дом в гр.София. Поберетски съобщи, че въпросната
организация е събрала сумата от 15.000 долара и я държи на разположение
на Българския комитет като помощ за постройка на Студентски дом в
България. Той е известил, че сега се прави подписка в Съединените щати,
Франция и Германия за събиране на нови суми, които да послужат за
инсталации и мебелировка. Предполага се, че германските студенти ще
изпратят цялата отоплителна и електрическа инсталация.

в. Студзов, 3. 02. 1931

СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ
Д-р Поберецки в София. Разговор с председателя на Студентския комитет В.
Янков
Миналата седмица пристигна в столицата секретарят на I.S.S.
(Международната Студентска Взаимопомощ) като гост на българското
студентство. Името на г-н Поберецки е свързано с нас от 1928 г., когато той
много спомогна за подкрепа на нашите студенти от пострадалите от
земетресението области. Тогава той за първи път посети нашата страна и
бе особено затрогнат от лошото социално положение, при което следва
българският студент. Благодарение неговото застъпничество бидоха
подпомогнати тогава 86 студенти, останали без подкрепа вследствие
постигналото ни бедствие. До голяма степен нему дължим подкрепата,
която I.S.S. ни дава по постройката на студентския дом. Сегашното идване
на г-н Поберецки е именно да се информира за акцията по събиране на
суми за дома. По този случай, намерихме председателя на Студентския
комитет за постройка на Студентския дом г-н В. Янков, който бе особено
любезен да ни отговори на зададените въпроси.
- Да ни кажете нещо по идването на г-н Поберецки? – бе първият въпрос.
- Г-н Поберецки е дошъл да се информира до къде сме стигнали в
събирането на средства. Известно е, че на времето I.S.S. ни обеща при
събрани наши 11 000 долара, да ни отпусне безвъзмезно 15 000 долара, за
да можем да започнем постройката на дома. От тазгодишната акция сумата
вече е достигнала на 2 600 000 лв., плюс това от държавата са предвидени
и вписани в бюджета 1929/1930 г. още 200 000 лв., които най-късно до
пролетта ще можем да получим, следователно фонда разполага вече с
около 2 800 000 лв. Надяваме се чрез повече усилия в близко бъдеще тая
сума да надхвърли цифрата 3 млн.лв. Понеже условието, поставено ни от
I.S.S е изпълнено, оттам сме уведомени чрез г-н Поберецки, че държат на
разположение сумата 15 000 долара или 2 085 000 лв. Така щото
половината от необходимата сума за постройката на дома е вече набавена.
- Вярно ли е, че с министерско постановление е отпуснато ново място?
- Да, мястото, което е отпуснато е на пл. Цар Освободител, до дома на
министър Моллов. Самото място е от 1400 кв.м. и цялото ще бъде заето от
постройката.
- Кога ще се поставят основите?
- Напролет, през месец април.
- Мислите ли, че и останалата сума за набавяне от 5 000 000 лв. ще може да
се събере?
- Нищо няма невъзможно! От I.S.S. са ни обещани още 5 000 долара и
въпреки всичко може да се вярва, че щом чужденците се отзовават с такава

готовност, то българското общество не би се отнесло с безразличие към
най-крупното дело на българската академична младеж. Ние все вярваме, че
с напрегнатите усилия на всички студенти, без разлика на партийни и
религиозни убеждения, ще можем да набавим остатъка от 4 300 000 лв., от
който вярвам държавата ще помогне в натура с около 2 млн. лв. Но затова е
необходимо всеки български студент да пожертва поне само два дни за
работа по студентския дом. Близък е денят, когато всред столицата ще се
издига монументалната сграда на Студентския дом. Това ще е културният
храм на целокупната българска университетска младеж. Вдъхновени от тая
мисъл, ние трябва всички до един да дадем сега нашата дан, ако не с друго
поне с труд. Така всеки един от нас ще се гордее някога, че и той е
направил нещо за това дело, бяха последните думи на колегата Янков.
От Б.Н.С.С. ни се съобщи, че освен за дома г-н Поберецки е сезирал И.К. с
решението на I.S.S. да подпомогне две други инициативи, а именно
основаването на бюро за издаване на ефтини и достъпни лекции и бюро за
изработка на бродирани предмети, където ще работят студентки. За тази
цел Организацията на I.S.S. оставя на разположение нужния оборотен
капитал около 1000 долара. Бюрата ще се завеждат от специалисти
студенти и студентки, и ще започнат своята работа още от началото на
идния летен семестър.

Из Приложение № 57
на Стенографските дневници на ХХІІ ОНС,
т.І, 1930/1931 г.

МОТИВИ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗА ОТСТЪПВАНЕ ДАРОМ НА РЕКТОРА НА ДЪРЖАВНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В
СОФИЯ ДЪРЖАВНОТО МЯСТО ОТ 1396,50 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЙКИТЕ В
НЕГО, НАХОДЯЩЕ СЕ НА УЛ. “АКСАКОВ” №33, ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА
СТУДЕНТСКИ ДОМ
Г.г. народни представители,
Много отдавна българското студентство копнее да създаде свой дом, но не
е успяло поради липсата на средства. През 1900-1901 година на тази идея
се постави скромното начало с организирането на една трапезария на
кооперативни начала, под наименование “Студентски клуб”. Получените
добри резултати пораждат желанието да се засили и заздрави това хубаво
начало на студентска самопомощ, като се основе фонд за построяване
Студентски дом. Такъв фонд се основава през 1904 година, а няколко
години по-късно – 1911 година – се образува граждански комитет за
управлението на фонда, под председателството на ректора на
Университета. От тогава и до сега този комитет, уставът на който е
надлежно утвърден от Министерството на народното просвещение, работи
усилено и се стреми да осъществи главната си цел – построяване на
Студентски дом. В този момент комитетът разполага вече с около 2.500.000
л. Тази сума се почти удвоява с обещаните от международната студентска
организация за взаимопомощ 15.000 долари, така че в същност
гражданският комитет разполага кръгло с 5.000.000 лева.
Сумата е доста внушителна и тя действително би дала възможност да се
построи Студентски дом, който да задоволи голяма част от българското
студентство, но, ако се използва само за строеж на сграда. Комитетът,
обаче, няма подходящо място. С писмо от 1 декември м.г. комитетът моли
да му се подари това място.
При това положение министерството не би могло да не се притече на
помощ на българското студентство и да не му съдействува за изграждане на
многожелания Студентски дом, който ще стане огнище на другарство, в
което винаги ще гори свещеният огън на българските надежди.
Отстъпването даром на това място на Държавния университет в лицето на
ректора на Университета се явява най-целесъобразният начин за постигане
на целта. Ректорът и академичният съвет ще поставят на разположение
мястото за Студентски дом и гражданският комитет ще може да изпълни
задачата си.
Моля, прочее, Народното събрание да гласува приложения законопроект.

Гр. София, 21 януари 1931 г.

Министър на земеделието и дър. имоти: Гр. Василев

Из Стенографски дневници на ХХІІ ОНС,
38 заседание, 6.02.1931

ПЪРВО И ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА

ЗА ОТСТЪПВАНЕ ДАРОМ НА РЕКТОРА НА ДЪРЖАВНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В
СОФИЯ ДЪРЖАВНОТО МЯСТО ОТ 1396,50 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЙКИТЕ В
НЕГО, НАХОДЯЩЕ СЕ НА УЛ. “АКСАКОВ” №33, ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА
СТУДЕНТСКИ ДОМ
Председателствуващ А. Христов: Преминаваме към точка четвърта от
дневния ред – първо четене на законопроекта за отстъпване даром
на ректора на Държавния университет в София държавното място
от 1 396,5 кв.м., заедно с постройките в него, находяще се на ул.
“Аксаков” № 33, за построяване на студентски дом.
Моля г. секретаря да го прочете.
Секретар Г. Кръстев (д.сг.): (Прочита законопроекта изцяло, заедно с
мотивите към него)
За отстъпване даром на ректора на на Държавния университет в
София, държавното място от1396,50 кв.м., заедно с постройките в
него, находящо се на ул. “Аксаков” №33,
за построяване
Студентски дом.
Член единствен. Отстъпва се даром на ректора на Държавния университет в
София собствеността на държавното място от 1396,50 кв.м., заедно с
постройките в него, находящо се на ул. “Аксаков” №33, при граници:
площад “Народно събрание”, наследниците на д-р Моллов, Георги
Кабакчиев, ул. “Аксаков”. Атанас Тинтеров и генерал Тантилов (сега
държавата), за постройка на Студентски дом.
Председателствуващ А. Христов: Които приемат на първо четене
прочетения законопроект, моля , да вдигнат ръка. Мнозинство. Събранието
приема.
Министър Г. Василев: Предлагам спешност.
Председателствуващ А. Христов: Г. министърът на земледелието
предлага спешност. Които приемат това предложение, моля, да вдигнат
ръка. Мнозинство, Събранието приема.
Моля г. секретаря да го докладва.
Секретар: Г. Кръстев (д.сг): (Чете)
“ЗАКОН”

за отстъпване даром на ректора на Държавния университет в
София държавното място от 1 396,5 кв.м., заедно с постройките в
него, находяще се на ул. “Аксаков” № 33, за построяване на
студентски дом.
Председателствуващ А. Христов: Които приемат заглавието на
законопроекта, моля , да вдигнат ръка. Мнозинство. Събранието приема.
Секретар: Г. Кръстев (д.сг): (Чете член единствен.).
Председателствуващ А. Христов: Има думата г. министърът на
земледелието.
Министър Г. Василев: Г. г. народни представители! Искам да кажа само
няколко думи по законопроекта за по-голяма яснота. По законопроекта
мястото се дава на Държавния университет, понеже за правителството той
представлява най-голяма гаранция. Държавният университет ще предаде
мястото на един граждански комитет, който вече съществува. Събират се
суми, и домът ще се построи. Нека не се разбира, обаче, че този дом е само
за студентите от Държавния университет; той е за всички студенти; може
да има студенти, които са учили в странство и след това да дойдат тук.
Искам да кажа, че това място се дава, за да се построи дом за нуждите на
цялото българско студентство.
В. Кознички (нац.л): И от Свободния университет.
Министър Г. Василев: Разбирам и от Свободния университет, и от други,
които в България може да има. Във всеки случай, главното ръководство на
този дом, неговото управление, ще зависи от академическия съвет, от
ректора на Държавния университет, респ., от гражданския комитет към
ректора на Държавния университет. Това исках да кажа за по-голяма
яснота, защото не е казано изрично в текста на законопроекта.
Председателствуващ А. Христов: Има думата народният представител г.
Константин Томов.
К. Томов (з): Щях да направя предложение в смисъла на това, което каза
г. министърът.
Председателствуващ А. Христов: Които приемат член единствен на
законопроекта за отстъпване даром на ректора на Държавния университет
в София държавното място от 1 396,5 кв.м., заедно с постройките в него,
находяще се на ул. “Аксаков” № 33, за построяване на студентски дом, моля
, да вдигнат ръка. Мнозинство. Събранието приема.

в. Държавен вестник, бр. 277, 1931

УКАЗ №13
НИЕ БОРИС ІІІ
С БОЖИЯТА МИЛОСТ И НАРОДНАТА ВОЛЯ
ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ
Обявяваме на всички Наши верноподаници, че ХХІІ-то обикновено Народно
събрание, през четвъртата му редовна сесия, в 39-то заседание, държано на
10 февруарий 1931 година, гласува и прие
Ние утвърдихме и утвърждаваме следния
ЗАКОН
за отстъпване даром на ректора на Държавния университет в София
държавното място от 1 396,5 кв.м., заедно с постройките в него, находяще
се на ул. “Аксаков” № 33, за построяване на студентски дом.
Член единствен. Отстъпва се даром на ректора на Държавния университет в
София, собствеността на държавното място от 1 396,5 кв.м., заедно с
постройките в него, находяще се на ул. “Аксаков” № 33, при граници:
площад “Народно събрание”, наследниците на д-р Моллов, Георги
Кабакчиев, улица “Аксаков”, Атанас Тинтеров и генерал Тантилов (сега
държавата) за постройка на Студентски дом.
Заповядваме, настоящия закон, да се облече с държавния печат, да се
обнародва в “Държавен вестник” и да се тури в действие.
Изпълнението на настоящия указ възлагаме на Нашия Министър на
земледелието и държавните имоти.
Издаден в София на 21 февруарий 1931 година.
На първообразния със собствената на Негово Величество ръка написано:
“БОРИС ІІІ”
Приподписал
Министър на земледелието и държавните имоти:
Гр. Василев
Първообразният указ е облечен с държавният печат и зарегистрован под №
2736 на 28 февруарий 1931 г.
Пазител на държавния печат
Министър на правосъдието :
К. Миланов
На първообразния със собствената на Негово Величество Царя ръка
написано:
“Одобрено БОРИС ІІІ”

Димо Воденичаров,
в. Социалистическа младеж, 15.04.1931

ДОМ ЗА СТУДЕНТСТВОТО

Студентите националисти са натрапници. Те не могат да злоупотребяват с
името на народното студентство
България е една от страните, в които студентството в голямото си
болшинство, изхожда не из средата на ситите и доволните, а на широките
народни маси: селяни, занаятчии, чиновници и работници.
Обгорени от жажда за знание, хиляди народни синове напущат в ранни
младини родното огнище и отиват да търсят познания и наука в София или
чужбина. Не всички обаче се сдобиват с тях. Една голяма част, погълната
всецяло от борбата за съществувание, зарязва в самото начало още
университетската скамейка. Друга се огъва още по-силно под камшика на
спътника-мизерия и тръгва по лоши пътища. Трета - по-характерните,
упорстват докрай... докато туберколозата им изяде дробовете. И една малка
част щастливци успяват да завършат и се отдадат в служба на народа.
Това студентство именно, изхождащо из широките народни маси, се е
нуждаело от подкрепата на държавата и народа. Нуждае се и сега; и то
повече от всеки друг път. Но от една подкрепа, съпроводена не с обиди и
унижения, а с пълното съзнание за дълга към бъдещето на народа ни, към
неговите утрешни духовни водачи.
Е ли такава подкрепа иницаиативата за Студентския дом?
Отговорът е отрицателен. Не само нашият, а и на студентството в неговото
голямо болшинство, на ония тъкмо, които най-много се нуждаят от бърза и
ефикасна подкрепа. Защото тази инициатива, колкото много благородство и
добри намерения е носила в себе си в началото /преди 25 години/, толкова
много обиди и унижения... и опасности крие в себе си сега.
Обидите и униженията се състоят в това, че се подема една инициатива
целяща да облекчи страданията на студентите и ги улесни в печеленето на
знания по един недостоен за академика начин: студенството, в голямото си
болшинство, съзнателно се държи настрани. То нито има свои
представители в “комитета” и “комитетите” за студентския дом; нито пък
знае, какво става около тях. Представителите на организацията “Христо
Ботев” и БНСС не са представители на целокупното студентство, а на едно
малцинство фашизирани студенти и сподвижници на всяка власт - заради
облагите от нея. Една организация, нито е обединявала някогаж, нито
обединява, нито пък ще обедини студентството. Една организация на
политическата и расова нетърпимост; на буйства и изстъпления над
мислещите по-иначе студенти, над излезлите из пазвите на земята ни и из
кюшетата на работилниците народни синове.

Това носи със себе си и една голяма опасност: че изграденият по този
начин Студентски дом вместо убежище на изнемогващите студенти и
огнище на братство и добродетели, ще се обърне в дом за настаняване на
“свои” и култивиране на чужди на народа идеи сред студентството: в едно
фашистко капище, където ще се култивират не човешки и граждански
добродетели, а ще се подготвят детективи и чиновници за дирекцията на
полицията.
Ето защо, социалистическата студентска младеж и болшинството от
студентите във висшите учебни заведения, колкото са за по-скорошното
осъществяване на тази хубава инициатива, толкова са против начина, по
който тя се провежда. Ние стоим на базата:

Студентският дом трябва да бъде изграден с усилията на целокупното
студентство и за целокупното студентство!

А това ще стане, не чрез изолиране и пренебрежение - за да позираме
после в положението на благодетеля - но чрез активизирането на цялото
студентство, а с това и целия народ. Вместо представители на чуждите на
студента организации “Христо Ботев” и БНСС - представители на
целокупното студентство, избрани в общостудентски събрания, или чрез
делегати на Академическите дружества при Университета, които единствени
могат да бъдат легитимен представител на студентството. Затова нашата
парола е:

не против студентския дом, а за него, при активното участие на
целокупното студентство и целия български народ.

Ние не си правим илюзия. В пътя на тази дейност народният студент е
срещал и ще среща пречки. Не ще се спираме на всички. Те са хиляди. С
тях обаче студентството, макар и с много жертви и усилия, се е справяло в
миналото, ще се справи и сега. Ще се спрем само на една. И то, защото
смятаме, че би могло тя поне да бъде спестена на студентството, и най-вече
на социалистическото студентство. Това е увлечението на инак добри
приятели на трудовото студентство. Тягостно впечатление прави, че във
вестник “Студентска борба” наред с имената на владици, министри и
генерали - представители на реакцията и крепители на днешния обществен
строй - стоят имената на проф. д-р Ас. Златаров, д-р М. Герасков, д-р Н.
Сакаров... Очевидно, поради недостатъчна осведоменост за това - чий орган
е в. “Студентска борба”.
Техният благороден порив и мъдри съвети биха дали много по-добър за
студентството резултат, ако се кажеха отдругаде - там, откъдето говори
измъченото студентство.
Така само: с обединените усилия на студентството и духовните му
ръководители, и при пълната и безрезервна подкрепа на народа, нашата
сладка мечта ще стане една красива действителност - Домът на народното

студентство ще бъде изграден!

Покана от Граждански комитет
за построяване на Студентски дом
за тържеството при поставяне на основния камък
на сградата за Студентски дом на 30 май 1931 г.
Архив на Национален студентски дом

ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ

ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДОМ В СОФИЯ

До Господина

___________________________

ТУК
ПОКАНА

П. Г.
Комитетът Ви кани да присъствувате на тържеството при поставяне
основния камък на сградата за Студентски дом, което ще стане на 30 май
1931 год. Събота, 11 часа, на площад “Народно събрание”.

От Комитета

Приложение
към Поканата от Граждански комитет
за построяване на Студентски дом
за тържеството при поставяне на основния камък
на сградата за Студентски дом на 30 май 1931 г.
Архив на Национален студентски дом

КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА БЕЛЕЖКА

за основаването на фонда и гражданския комитет за построяване на
студентски дом в София
През 1900-1901 учебна година се основа в София Студентска трапезария на
кооперативни начала под наименование “Студентски клуб”. Едни от
енергичните дейци в тази инициатива са били писателят Никола Атанасов,
министърът на просветата проф. Ал. Цанков и доц. Илия Янулов.
През 1904-1905 учебна година тогавашният председател на Студентския
клуб Стилиян Чилингиров, със съдействието на министъра на просветата,
проф. д-р Иван Д. Шишманов, полага основите на фонда за построяване на
Студентски дом с основна сума 10.000 лв., отпусната от Министерството на
народното просвещение. До 1910 г., фондът остава почти непроменен,
поради липса на специално юридическо лице, което да го управлява и да се
грижи за неговото нарастване и достигане на задачите му.
На 12 юний 1910 г., по инициатива на тогавашния председател на
Студентския клуб, Тома В. Томов, с протокол № 41 от същата дата, се
учередява Граждански комитет за построяване здание на Студентския клуб
в София. Уставът на този комитет е утвърден със заповед от
Министерството на народната просвета № 1516 от 14 май 1911 година.
Първият състав на Гражданския комитет бе следния:
1.Ректорът на Университета, председател по право – тогава проф. Беню
Цонев, 2. Д-р Ив. Шишманов, 3. Проф. Г. Т. Данаилов, 4. Г-жа М. проф.
Милетич, 5. Г-жа С. проф. Цонева, 6. Университетския лекар – тогава д-р Х.
Генчев, 7. Кирил Г. Попов, 8. Софийският кмет, 9. Един от
администраторите на БНБ – тогава П. Чолаков, 10. Архитект Кунев, 11. Един
от членовете при Соф. Окр. Съд – тогава Янаки Михайлов, 12. Иван Поп
Петров - основен учител, 13. Ст. Чилингиров, 14. Ст. С. Руневски, 15. Т. В.
Томов, 16. Председателят на Студентския клуб – тогава Атанас Цанев.
Последователно отделни лица от този състав се заместиха със следните
нови членове: проф. д-р В. Моллов, проф. Ст. Баламезов, проф. д-р Ст.
Консулов, г-жа д-р Елена проф. Стоянова, Коста Колев, В. Чалъков и
архитект Русев.
Чрез съдействието на г. проф. Г. Т. Данаилов, веднага след учередяването
на Комитета, Столичното общинско управление отпусна място на ул.
“Оборище” и бул. “Евлоги Георгиев”, в размер на 1000 кв.м. и 5000 лв. За
усилване на фонда, които тогава бяха една значителна сума. Понататък, по

инициатива на покойния Кирил попов, се организира лотария в полза на
Студентския дом.
Въпреки тия и други инициативи, 1919 год. ни завари със сравнително
малки средства. Започва се наново една усилена работа. По инициатива на
проф. Ал. Цанков, в качеството му на Ректор на Университета и
председател на Комитета, се учередяват специални такси, плащани от
студентството в полза на фонда. Енергична дейност в ползи на фонда
прояви и проф. д-р В. Моллов, като ректор на Университета през учебната
1923 –1924 година.
По едно недоразумение, мястото на ул. “Оборище” ни се отне. Чрез
съдействието на проф. Г.Т. Данаилов и бившия ректор, проф. Г. Кацаров, ни
се даде ново място в квартала Лозенец в размер на квадратни метра 1500.
През 1928 г., секретарят на Entr`aide Universitaire Internationale (ISS)
Женева, г. Поберетски се обръща към проф. Данаилов с предложение да
съдейства на нашата задача за по-скорошното построяване на Студентския
дом. През м. август 1928 г., конгресът на ISS, в Chartre, чрез съдействието
на д-р Кочник, М. Поберетски, д-р Кулман, д-р Шаерер, покойния д-р
Андрея Башев и г-ца татяна Киркова, решава да събере в полза на фонда
15.000 долара, ако в България от 1 август 1928 г. насам се съберат 11.000
долара. Почна се една енергична работа от подпредседателя на
Гражданския комитет проф. Данаилов, заедно с бившите ректори проф. д-р
Г. Шишков и проф. Ст. Баламезов, за събиране суми от всички банкови
институти и по-крупни търговски предприятия. От друга страна,
Студентският комитет, ръководен от студента В. Г. Янков, даде всенароден
характер на акцията. В резултат на всичко това, на 25 януарий 1931 година,
се стига до поставената квота от ISS.
Чрез съдействието на г.г. Министрите проф. Г. Т. Данаилов и Гр. Василев
със закон, публикуван в Държавен вестник бр. 277 от 14 март 1931 г. ни се
отпуска държавното място на пл. “Народно събрание” и ул. “Аксаков”, в
размер на кв.м. 1394 за построяване на Студентския дом. На това място на
30 май т.г. ще се положи основния камък на Дома. Мястото в Лозенец
остава за общежитие и салон за физическо възпитание на студентството.
Днес състоянието на фонда е следното:
1. Безсрочен влог в Б. Ц. К. Банка лева .....……………. 2.150.000
2. Ценни книжа и срочни свидетелства
по депо в Б.Н. Банка лева ..................………………………………………..773.046
Всичко лева ................. 2.923.046
3. Суми предвидени по бюджета на М-ството на
Народното просвещение лева ..............………………………………………385.000
Всичко лева ...............……………………………….. 3.308.046

Entr`aide Universitaire Internationale – Женева лева ...... 2.100.000
Всичко лева ................. 5.408.046
Последната сума 2.100.000 лв. ще бъде донесена чрез чек от делегатите на
ISS, които ще присъствуват при полагането на основния камък на
Студентския дом на 30 май т.г.

С тая сума Комитетът ще може да довърши само грубата работа – зидария
под покрив. За останалото – ще се апелира, както към българското
общество, така и към I.S.S.
Председател на Комитета,
Ректор на Университета: Проф. Д-р Ст. Киркович
Подпредседатели: М-р проф. Г.Т. Данаилов
Проф. Д-р В. Моллов
Касиер: Коста Колев
Секретар: Т. В. Томов
Членове: М. проф. Милетич
Д-р Елена Проф. Стоянова
Проф. Ст. Баламезов
Проф. Д-р Ст. Консулов
Ст. Чилингиров
Пом. Кмет Д-р П. Петков
Д-р Хар. Генчев
Никола Кирков, чл. от Соф. Окр. Съд
Архитект Борис Русев
В. Чалънов, учител
Ив. Апостолов, председател на О.С.О. “Хр. Ботев”

в. Зора, бр. 9358, 1. 06. 1931

ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВНИЯ КАМЪК НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ

Водосвет. Награждаване делегатите на Международния студентски съюз
Вчера в 11 часа на пл. Народно събрание се постави основния камък на
сградата на Студентския дом. Водосветът се извърши от софийския
митрополит Стефан. Присъстваха министрите проф. Данаилов, проф.
Цанков, проф. Моллов, проф. Стайнов, бившият министър Гр. Василев,
представителите на царя д-р Михов и г-н Буреш, американският
пълномощен министър Шумейкър, столичният кмет г-н Вазов и др.
Произнесоха се речи от председателя на Гражданския комитет за постройка
на Студентския дом проф. Г. Данаилов, който отдаде похвала на дарителите
на фонда. След него говориха представителите на Международната
студентска помощ д-р Кочник и д-р Поберецки, както и председателя на
БНСС г-н Коцев.
В “Юнион-палас” се даде обед, на който присъстваха министрите Цанков,
Данаилов, членовете на гражданския комитет, а д-р Кочник и д-р
Поберецки връчиха чека с помощта на международното студентство. Там се
връчиха ордени за гражданска заслуга VІ степен, с които ги награди Н.В.
Царя.

Централен държавен архив на Република България,
фонд 994к, опис 14, архивна единица 8

ПИСМО ОТ РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТА
ДО КМЕТА НА СОФИЯ, 9.02.1933 г.
До Господин Кмета,
Уважаемий Господин Кмете,
Студентският дом е вече издигнат в зидария под покрив. Той е една
монументална сграда, която ще краси най-оживения център на столицата.
За неговото построяване са похарчени около 5.000.000 лв. В това
състояние, обаче, то не бива да остане; нито едно лято, защото всяко
забавяне е една чисто стопанска загуба, която с нищо не би могла да се
компенсира. Вън от това потребите на българското студентство от ценните
и незаменими услуги на тази сграда са така назрели, че всяко забавяне се
отразява най-пагубно, както върху материалното битие, така и върху духа
на българския студент. Свидните чада, които българският народ е пратил в
София, за да осигури една по-светла и по-щастлива бъднина за себе си и за
Държавата, трябва да бъдат гледани най-внимателно, защото те са
бъдещите водачи на племето ни. И ако нашата небрежност ги остави в
големите опасности на едно физическо и духовно израждане, всички ние ще
носим голяма историческа отговорност.
Тези съображения правят завършването на Студентския дом най-належащо.
За тази цел са необходими още около 5.000.000 лв. Една част от тях ни е
обещана от организацията на Международната Студенстка Взаимопомощ,
Женева, но най-малко 3.000.000 лв. трябва да бъдат събрани в България.
Пред вид на всичко това, молим най-енергичното Ви ходатайство, Господин
Кмете, пред Почитаемия Общински съвет да се гласува в предстоящия
бюджет на общината по-значителна сума за довършването на Студентския
дом.

Централен държавен архив на Република България,
фонд 994к, опис 14, архивна единица 8

ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА И ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
Одобрена от Академическия съвет на 31.V.1933 г.
протокол №26
Общи разпореждания.
§ 1.Целта на Студентския дом е да служи за център на студентската
самопомощ и на интелектуалния обществен и организационен живот на
студентството.
§ 2.За постигането на тази цел Студентският Дом:
а) урежда образцов общостудентски стол, който да дава на студентите
здрава и евтина храна;
б) обединява и подпомага студентските самопомощни организации/бюра за
препис и превод, за печатане на коли, подвързия, търсене на работа,
работилници за шев, бродерия и пр. Взаимоспомагателни каси и други
подобни начинания целящи да улеснят материалното съществуване на
студента/и чрез това насърчава самопомощната и кооперативна дейност на
студентството и развива чувството на социална отговорност и солидарност;
в) създава условия за развиване и удовлетворяване на интелектуалните и
културни нужди на студента като урежда библиотека и читалня, поставя на
разположение на студентите помещения за занимание, сказки, реферати и
разисквания, подкрепя и сам взима полезни инициативи в тази област;
г) насърчава и улеснява организационния живот на студентството като дава
помещения за канцеларии на студентските организации;
д) създава условия за общуване на студентите през свободното им време
чрез използването на предвидените за тази цел помещения и насърчава
полезни обществени начинания;
е) засилва грижите за здравето на студента.
§ 3.Изложените задачи определят програмата на Дома, която е легнала в
основата на строителния план. Следователно по програма и по план
Студентския дом се състои от следните части:
1.САМОПОМОЩ –
а) помещения за общостудентския стол
/стопански нужди/ б) помещения за самопомощни организации.
2.ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КУЛТУРНИ НУЖДИ :
а) библиотека
б) читалня
в) стаи за занимание

3.ОРГАНИЗАЦИОННИ НУЖДИ.
помещения за за канцелариите на студентските организации
4.ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ.
а) клубни помещения
б) голямият салон
в) терасата
г) стаи за студентки
5. ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА.
а) помещение за медицинска служба
б) бани и душове
6. УПРАВЛЕНИЕ.
а) канцелария
б) счетоводство
в) жилище за домакина
§ 4. Предназначението и разпределението на отделните помещения става
съобразно приложения към настоящата програма план на Дома.
Кураториумът може при нужда да прави промени в разпределението, без
обаче, да се нарушава общата програма на дома.
§ 5. Могат да се ползуват от Дома всички студенти от Университета, а в
зависимост от помещенията и средствата, също и студенти от другите
висши учебни заведения.
§ 6. В Студентският Дом не се допущат политически организации, събрания,
сказки и акции.
§ 7. При необходимост от ограничения при използването на стопанската
част на Дома, предпочитат се най-нуждаещите се студенти.

Изпълнение на програмата
§ 8.Образуваният съгласно чл.9 на правилника Директориум се грижи за
практическото изпълнение на програмата на Дома и ръководи вътрешния
живот в него.
§ 9. Самопомощ. Директориумът съдействува за създаването на студентски
самопомощни организации, следи за тяхното развитие и дейност и
изработва подробни наредби за начина, по който подобни организации,
създадени от студентските дружества или отделни кооперативни студентски
групи, могат да се ползуват от помещенията на Дома и принадлежащия му
инвентар. По принцип самопомощните организации не плащат наем, но
поемат припадающата им се част от разноските за отопление и осветление.
Ако подобна организация не оправдава заемането на дадено помещение,
Директориумът може да й отнеме правото да се ползува от него.
§ 10.ИНТЕЛЕКТУАЛЕН И КУЛТУРЕН ЖИВОТ. Директориумът се грижи за
попълване на библиотеката и снабдяване на читалнята с вестници и

списания. Той избира между студентите заведующщи за библиотеката,
четалнята и стаите за занимание.
Студенти, които нямат условия да се занимават в къщи /нехигиенично
помещение, няколко души в една стая, липса на средства за отопление и
осветление и пр./ подават заявление до Директориума за да им се разреши
да се ползуват от стаите за занимание. Директориумът решава въпроса след
проучването му на самото място и обща анкета за положението на
молителя.
Студентските организации, които желаят да се ползуват от помещенията за
сказки, реферати и разисквания, подават заявление до Директориума,
който решава, дали помещението може да се даде за година, семестър или
отделен случай.
По свой почин Директориумът урежда всяка година цикъл сказки за
студентството и взима всички полезни инициативи за засилване на
интелектуалния и културен живот в Дома.
§ 11.ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ. – Студентски организации желающи да уреждат в
Дома срещи, вечеринки, забави и пр. се отнасят за разрешение до
Директориума. Последният издава наредба за използуването на
помещенията на Дома за тази цел.
Директориумът взима инициативи за по-близко общуване между студенти и
между студенти и преподаватели в Университета, урежда при Дома хор,
оркестър и пр. и насърчава всяка полезна обществена дейност.
§ 12.За осъществяването на задачите на Дома директориумът може да
образува специални комитети с участие на професори и студенти, които се
нагърбват с една или друга конкретна задача и действуват като
спомагателни тела при Директориума.
§ 13.Директориумът поддържа тясна връзка с помещаващите се в Дома
самопомощни и други организации и поканва тяхните представители да
участвуват в заседанията му когато се яви нужда.
§ 14.Нестудентски сдружения, като Комитетът на приятелите на студентите,
Д-вото на жените с висше образование и др., които си поставят за цел да
работят за студентството, могат да сътрудничат на Директориума като
определят лица за връзка с него и му помагат във всички полезни за
Студентския Дом и студентството начинания.
§ 15. Директориумът урежда при Дома една статистическа служба, на която
всички самопомощни организации, библиотеката, читалнята и пр. са
длъжни да дават сведения.
Директориумът завежда една хроника на Студентския Дом, в която се
отбелязват всички значителни събития в живота на Дома.
Ако средствата позволяват, Директориумът издава с помощта на
редакционен комитет един информационен бюлетин за живота в
Студентския дом и развиваната от него дейност.
§ 16. Директориумът влиза във връзка със Студентски Домове в други
държави, организира взаимни посещения и размяна на сведения, посреща

гостуващи в София професори и студентски групи и участвува в дейността
на Международната Университетска Взаимопомощ, като изпраща делегати
на конференциите й.

в. Студентска борба, 2.08.1937

СТРОЕЖЪТ НА СТУД. ДОМ “КН. СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
Студентският дом на пл. “Народно събрание”, който стоеше недовършен и
който сега носи името на престолонаследника е отново в строеж.
Министерството на благоустройството е отпуснало 1,250,000 лв. за
довършването му. Предполага се, че към месец март или април ид. година
дома на българските студенти ще бъде окончателно готов.

Централен държавен архив на Република България,
фонд 994к, опис 14, архивна единица 8

ПРАВИЛНИК
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
ПРИ УНИВЕРСИТЕТА
Одобрен от Академическия съвет на 15.ХІІ.1937 г.
протокол № 7
І. ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДОМА.
Чл. 1.Университетът в София е собственик на едно място на пл. Народно
събрание, отстъпено със Закон от Българската държава, на което със
средства, събрани от Гражданския комитет за постройката на Студентски
дом и от самото студентство и с помощи от чужбина от Международната
Университетска Взаимопомощ, се построи Студентски дом. Последният,
съобразно със законите в страната и решението на същия Граждански
комитет от 28.ІІ.1933 г. № 11, потвърдено с решение на Академическия
съвет, е в пълна собственост на Университета.
Чл. 2.Целта на Студентския дом е да служи за център на студентската
самопомощ и на интелектуалния, социален и организационен живот на
студентството. Тази цел се постига съобразно с програмата за дейността и
използването на Дома, която съставлява неразделна част от настоящия
правилник.
Чл. 3.за улеснение на управлението на този Студентски дом и за постигане
на целите, на които той служи, последният се отделя от общото имущество
на Университета в административно и парично отношение и се подчинява
на особения ред, създаден с настоящия правилник.
ІІ. УПРАВИТЕЛНИ ТЕЛА.
Чл. 4.Върховното управление на Студентския дом принадлежи на
Академическия съвет на Университета. Последният е властен да извършва
всички действия на собственик.
Чл. 5.Академическият съвет на Университета избира из своята среда един
Кураториум, състоящ се от трима души, измежду които единият непременно
юрист. На този Кураториум Академическият съвет поверява обикновеното
управление на Студентския дом и грижата за постигане на целите, на които
служи последния. Като член със съвещателен глас на този Кураториум
влиза и един представител на посочения в чл. 1 Граждански комитет,
докато последния съществува.
Чл.6.Членството на Кураториума трае три години. Съставът, обаче, се
попълва всяка година с избирането на един нов член из средата на

Академическия съвет. За да се опразни на края на първата и втората година
място се тегли жребие.
Чл. 7.Членовете на Кураториума избират из своята среда един за
председател. Последният е по право и председател и на посочения в чл.9
от настоящия правилник Директориум.
Чл. 8.Действията пред трети лица, които са свързани с обикновеното
управление на Дома, решени от Кураториума, като напр. Отдаване под наем
на салоните и т.н., се извършват и книжата се подписват от председателя
на Кураториума, действуващ като пълномощник на Ректора на
Университета.
Останалите юридически действия се извършват на общо основание от
Ректора, който е законен представител на Университета /чл.286 от Закона
за Н.П./
Чл. 9.В работата си за постигане целите на Студентския дом Кураториума се
подпомага от един Директориум. Последният се състои от: 1/
Председателят на Кураториума, който е по право и председател на
Директориума /чл.7/; 2/ Двама преподаватели избрани от Кураториума
измежду професорите и редовните доценти при Университета с оглед на
тяхната деятелност и интерес към студентския живот и 3/ Един
представител на О.С.О. “Христо Ботев”. Мандатът на членовете трае три
години. 4/ Един представител на Международната Студентска
Взаимопомощ.
Чл. 10. Задачата на Директориума е да изпълни програмата за дейността и
използуването на Студентския дом. Подробностите по компетентността на
Директориума се уреждат в същата тази програма.
Чл. 11. Решенията на Директориума влизат в сила от деня на
постановяването им освен, ако срещу тях има подадено особено мнение. В
такъв случай въпросът се отнася в Кураториума, решението на който може
да се обжалва пред Академическия съвет.
Кураториумът има право да сезира Директориума с въпроси мерки относно
постигане целите на Дома.
Чл. 12. Академическият съвет, по предложение на Кураториума, назначава
един домакин-касиер на Дома, който е негов орган и има в ръцете си
вътрешното управление. Домакин-касиерът завежда стопанската страна на
Дома и води неговото счетоводство. Той се грижи и отговаря за вътрешния
ред, има власт над прислугата и може да отстранява от Дома всеки студент
или външно лице, което нарушава реда и дисциплината на Дома. За тази
цел домакинът може да иска съдействието и на полицейската власт.
Чл. 13. Домакин-касиерът е направо подчинен на председателя на
Кураториума. Последният извършва ревизия на делата му с помощта на
Квестора на Университета.
Домакин-касиерът има своето жилище в самия Дом и трябва да се намира
преимуществено там, а когато отсъствува, да оставя лице за свой
заместник.

Чл. 14. Домакин-касиерът събира приходите и извършва разходите на Дома
под надзора на Квестора на Университета, съобразно с одобрения от
Академическия съвмет бюджет, като за всеки отделен разход
предварително взема съгласието на председателя на Кураториума, или в
негово отсъствие от заместника му, който извършва разходооправдателия
документ. До 500 лв. разходи домакин-касиерът може да извършва и без
предварително съгласие, но на своя отговорност и със задължение да
предостави отпосле всеки разход за одобрение.
Домакин-касиерът в началото на всеки месец представя на Квестора на
Университета за проверка документите за извършените разходи през
предшествуващия месец, съобразно с одобрения от Академическия съвет
бюджет, които документи, след проверката и визирането им, се връщат на
домакин-касиера за съхранение в Дома.
Чл. 15. Домакин-касиерът е отговорен за правилното упражнение на
бюджета по реда, предвиден в чл. 13, чл. 14 и 19 от тоя правилник.
Домакин-касиерът внася определената от Академическия съвет гаранция.
В края на всяка финансова година и не по-късно от приключването на
бюджетното упражнение, което трябва да стане до 15. ІІ. На следующата
година, той изготовлява отчет по изпълнението на бюджета, придружен от
всички приходни и разходни документи, книжа и кратко изложение, които
представя на Кураториума за преглеждане и одобрение.
Така прегледания и одобрен отчет, Кураториумът изпраща на Квестора на
Университета за проверка. За резултата от тая проверка Квесторът прави
изложение, което, заедно с отчета и документите към него, връща на
Кураториума за внасянето му в Академическия съвет за одобрение и
освобождаване от отговорност, както на председателя и членовете на
Кураториума, а така също и на домакин-касиера.
Чл. 16. За поддържането и управлението на Дома, както и за постигане на
целите и задачите, за които той служи, се събират средства от следните
източници:
а/ семестриална вноска от всички записани студенти /включително и тези,
които се освобождават от каквото и да е основание от такси/ в размер на 20
лв. Сумит есе събират при за писването и се предават на домакин-касиера
на Дома срещу квитанция;
б/ същата вноска от студентите на други висши учебни заведения, които
имат достъп в ползването на институциите на Дома. Тези суми се събират
от управлението на съответните висши учебни заведения и се внасят на
домакин-касиера срещу квитанция;
в/ от специална помощ, отпускана всяка година от Министерството на
народното просвещение по предвиден за това параграф в неговия бюджет;
г/ от постъпления срещу отдаване под наем на салона и други свободни
помещения на Дома;
д/ от обществена благотворителност, вечеринки, забави и т.н. предприети
от студентските сдружения;

е/ от такси за обяви, реклами, известия, покани и др. подобни, които се
внасят за разлепване или поставяне на определените места в Дома от
външни лица, с които се преследва материална или друга облага. Размерът
на тия такси се определя ежегодно с бюджета за приходите и разходите на
Дома.
Чл. 17.Събраните от горните източници средства се отделят в особен фонд,
съобразно с чл. 3 от настоящия правилник, който служи за покриване
разходите и на евентуални недоимъци при стопанисването на Дома.
Чл. 18.Разходите на Дома се извършват в рамките на одобрен от
Академическия съвет бюджет.
Забранява се извършване на разходи извън предвидените в бюджета
кредити. При случаи, обаче, на явно доказани нужди, на форс-мажор и др.
подобни, Кураториумът с мотивирано решение може да гласува
допълнителен бюджет и да разреши веднага да се извършат разходите, ако
общо сумата не надминава 10 000 лв., като впоследствие решението внася
за одобрение от Академическия съвет. Тия разходи трябва да се покрият
или от повече постъпили приходи по същия бюджет или със свободните
приходи, поради осъществени икономии или в краен случай от средствата
на фонда по чл. 17 от тоя правилник.
За разходи по големи от 10 000 лв., които по естество, характер и размер не
могат да бъдат предмет на редовен бюджет, кредитите се разрешават с
извънреден бюджет, по предварително решение на академическия съвет, в
което се определят и източниците на приходите.Постъпленията от
определените по извънредния бюджет източници за посрещане разходите
по същия бюджет се употребяват само за определените в бюджета цели и
то в размер на действително постъпилата сума.
Произвеждането и оправдаването на разходите по извънредния бюджет
става по правилата за редовния бюджет с отклоненията, които изрично са
предвидени за случая. Използването на кредита, разрешен с извънреден
бюджет, може да става до задоволяване нуждите или до изчерпване на
кредита.
Видът, формата и начинът за произвеждане разходите е същия, както
държавните, а оправдаването им става по реда, предвиден в настоящия
правилник и съответния бюджет.
Чл. 19.Домакин-касиерът представя на Кураториума в края на всеки три
месеца доклад за състоянието на разните служби в Дома според програмата
и средствата, нужни за нейното осъществяване и доброто стопанисване на
Дома, а в края на финансовата година изготвя общ отчет и доклад, съгласно
с чл. 15 от тоя правилник.
Чл. 20.Кураториумът по доклад на домакин-касиера изготвя бюджетопроект за приходите и разходите на Дома и го внася за одобрение от
Академическия съвет, което трябва да стане преди да е настъпила новата
бюджетна година.

Финонсовата година на Дома е календарната такава и започва от 1 януари и
трае до 31 декември с.г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Чл. 21.За изпълнение на настоящия правилник Кураториумът издава
наредба за вътрешния ред в Дома. Последната не се нуждае от одобрение
от Академическия съвет.
Чл. 22.Директориумът също така може да издава наредби само за изяснение
начините и способите, с помощта на които ще се осъществява програмата
за дейността и използването на Дома. Тези наредби влизат в сила след
одобрението им от Кураториума.

проф. Михаил Арнаудов,
Из “История на Софийския университет
“Св.Кл.Охридски” през първото му
полустолетие 1888-1938 г.” С., 1939
(с. 490 - 491, с. 614)

ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
През тази година академическият съвет е имал грижа и за студентството,
като одобрява на 12 декемврий 1923 г. решението на особения граждански
комитет да се усили фондът за изграждане на студентски дом. Усилването е
трябвало да стане чрез приходите от университетския бал на 22 февруарий
1924 г., чрез увеличение на студентските вноски за клуба при постъпване в
уинверситета, на 10 лева, чрез отделяне 5 % от дохода на
университетските издания и чрез такса от по 100 лв. за наема на
университетски зали за сказки, събрания и четения от старана на външни
лица. Така капиталът на фонда достига в края на учебната 1924-1925 г. до
сумата 540,000 лева , а в края на следната година до 694,133 лв., а през
1927-1928 г. до 1,183,534 лв., с която комитетът е смятал, че може да са
започне строежа на дома върху отстъпеното от Софийската община в 1904
г. място.
(…) Студентският дом, замислен през 1901 г., за който са се събирали
средства от особен граждански комитет, бива честит да положи основите на
сградата си срещу Народното събрание на 30 май 1931 г. С помощи,
отпускани от държавата, от международната студентска организация за
взаимопомощ в Женева и от разни обществени учреждения и частни
дарители, сградата бива довършена до 1937 г. в по-голямата си част. Тя е
назначена да служи, при окончателното си довършване, за всестранно
задоволяване на общостудентските нужди, с жилища за бедни студенти,
помещения за физическа култура, библиотека, менза и т.н.

Ст. Б. Станчев,
в. Академик, 5.05.1938

СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ
Неотдавна се съобщи от официално място, че студентският дом ще бъде
доизкаран в най-скоро време.
Най-после пет хиляди студенти от Софийския държавен университет ще
видят своя дом годен да им служи. А той е толкова необходим! Нямаше
едно определено и постоянно място, където да стават събранията на
многобройните студентски корпорации /за събранията на О.С.О “Христо
Ботев” винаги се отпущат университетски аудитории обаче и те биха могли
да стават в дома/, канцелариите им - доколкото ги има - се помещават в
разни краища на София и в неудобни за работа помещения, липсваше
постоянно и удобно място за концентриране там цялата студентскообществена дейност, нямаше откъде младият студент да получи първите
упътвания за непознатия живот, който започва със записването му в
университета.
Студентите в другите страни отдавна имат свои домове, които са център на
цялата им културна дейност. Някои от тях са твърде обширни и дават
подслон на стотици студенти - безплатно или срещу много малък наем.
Повдига се обаче въпросът за преместването на студентския дом. Преди
около две седмици министърът на просветата проф. Монев предложи на
настоятелството на О.С.О “Христо Ботев” да разгледа въпроса дали не ще
бъде по-добре да се премести сегашния студентски дом, да се купи един
апартамент за нуждите на организацията и да се построи нов дом на
празното място да ветеринарно-медицинския факултет.
Мястото на дома е от решаващо значение за изпълнение на неговото
предназначение. Тук, където е сега, той се намира в непосредствена
близост
до
юридическия,
историко-филологическия,
физикоматематическия и богословския факултети, в които следват 4 000 от
всичките 5 200 студенти в Държавния университет. Аграрния факултет и
Свободния университет са също близо до дома. Построяването на нов
студентски
дом
до
ветеринаро-медицинския
факултет
означава
отдалечаване на дома на 3 км. от мястото, където ежедневно пребивават
9/10 от студентите, поради намиращите се там факултети. Това
отдалечаване ще бъде гибелно за нашия дом - той в никакъв случай няма
да няма да може да задоволи насъщната нужда, която се чувства от него.
Например, колко студенти биха се запътили до ветеринаро-медицинския
факултет на студентско събрание или да се хранят в Mensa Academica? А
какво е предимството на сегашното помещение на Mensa Academica, знае
всеки, който е видял по-ранното й помещение на ул. Иван Вазов.
Но има и друго: има вече създадени известни традиции, свързани със
сегашния студентски дом. Той е неразривно свързан с изграждането на

студентското единство, свързан е с най-значителните моменти от живота и
борбите на обединетата студентска общественост през последните две
години.
Освен това повечето средства за изграждането на дома са събрани от
студентството. От 1920 г. насам всеки семестър студентите при записването
си плащат задължително фонд “Студентски дом”. А още от 1913 г., когато се
образува граждански комитет за построяване на студентски клуб се събират
средства чрез забави, волни пожертвувания и пр. Големи усилия положи за
събиране на средства БНСС. Той организира в провинцията събиране
средства от учениците, внесе за тази цел прихода от традиционния
студентски бал, събира средства от гражданството, издейства значителна
сума от Международния студентски съюз и пр. В резултат на тази усилена
дейност на БНСС за събиране средства, от 5 млн. лв., с които се
разполагаше при започване на строежа, 2 100 000 лв. бяха събрани от
БНСС.
Оставането на студентски дом на сегашното му място е абсолютно
необходимо, за да може той добре да изпълни предназначението си. Затова
ръководствата на БНСС и О.С.О “Христо Ботев” трябва да положат всички
усилия този въпрос да се разреши благоприятно за студентството.

Татяна Е. Киркова,
в. Студентска борба, 30. 07. 1938

СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ В СОФИЯ
Програма и задачи

В центъра на столицата, на хубавия площад “Народно събрание”, от няколко
години се строи Студентски дом. И макар че всички почти завършената
сграда, малцина знаят какво ще представлява този дом, какви са неговите
цели и задачи, и какви нужди той ще задоволи.
Идеята да се построи Студентски дом е била дадена от създаването, преди
35 години, на първия студентски кооперативен студентски стол у нас. След
едно посещение в този стол тогавашният министър на Народното
просвещение, проф. Иван Шишманов, създава един комитет за построяване
на Студентски клуб. Така, в основата на замисления тъй отдавна дом лежи
една стопанска задача – да се улесни храненето на студента, - задача
подета по собствен начин от българското студентство от по-старото
поколение. Доколкото знаем, това е първата проява на студентска
самопомощ на Балканите; интересно е да се отбележи, че докато в западна
Европа студентската самопомощ се разви и оформи главно след войната, у
нас тази дейност от стопански и социален характер се е проявила много
отрано. Името пък “Студентски клуб”, сочи, че една друга мисъл – да се
създаде средище за общуване на студенти и за прекарване на свободното
им време. Така от самото си зараждане, днешният Студентски дом е
замислен с оглед на две съществени нужди на студенството – евтина и
здрава храна и място, където студентите могат да се събират и общуват.
До 1928 г. тази формула не бе променена. Оттогава тя се съществено
попълни и разви. През 1928 г. поставих във връзка Б.Н.С.С. и
Международната университетска взаимопомощ, чиито задачи са:
подпомагане на студентите, разпространяване и усъвършенстване на
принципите на студентската самопомощ и проучване на всички въпроси,
които поставя студентски и университетски живот. Тази организация се
заинтересува от така отдавна замисления у нас самопомощен проект и
предложи да постави на наше разположение опита си в тази област и
съдействието на своите институти и вещи лица, а също и да подпомогне
финансово изграждането на Дома, като събере от студентите от други
държави 15 000 долара, при условие, че в България, към наличните около 1
млн. лв., ще се съберат още 11 000 долара. Според тогавашните
пресмятания за Дома трябваше една сума от около 5 млн. лв.
Домът трябваше да отговаря на съвременното понятие за Централен
студентски дом и самопомощен институт, т.е. едно средище, което
задоволява материалните и духовни нужди на студентството. По такъв
начин, вместо да прави опити и изминава изживяни вече етапи в
строителството на студентски домове, България получи възможността да се

възползва от богатия опит на други страни и да създаде направо найцелесъобразното и най-съвременното в тази област.
На Гражданския комитет за постройка на Студентски клуб се предложи
съдействие, за да се посрои един
образцов Студентски дом.
Домът ще бъде Централен студентски дом, в който ще бъдат съсредоточени
всички самопомощни институти и организации, който улесняват живота на
студента и който да бъде същевременно средище на духовния, умствения,
организационнен и пр. Живот на студентите, т.е. липсващия още в София

общостудентски център.

Домът да служи на всички студенти, при което условие само може да бъде
общостудентски център.
Съгласно с основните начала на самопомощта, студентите трябва да
участват в ръководството на самопомощните институти и на дома, под
надзора и напътствията на по-възрастни лица, професори, аспиранти и др.
Това участие има възпитателно значение като развива у студента чувство
за отговорност, дисциплина, солидарност и безкористна обществена
служба. Ако в Университета студентите добиват научни знания, в
Студентския дом те получават обществено възпитание.
Гражданският комитет възприе така разширената и конкретизирана
формула, а Б.Н.С.С. заяви, че ще приложи всички усилия за изграждането
на Студентския дом, като помогне за събиране на средства в България.
Вследствие постигнатото споразумение, от есента 1928 г. Гражданският
комитет се залови с три главни задачи:
1.Да се получи централно място в София, вместо даденото вече от
общината в Лозенец, което не можеше да се използва за Централен
студентски дом. Вследствие направените постъпки Министерският съвет
отпусна мястото на площад “Народно събрание” и ул. “Аксаков”.
2.Да се съберат нужните средства, на пръво място необходимите 11 000
долара. За тази цел Б.Н.С.С. образува при Гражданския комитет един
студентски комитет, който проведе редица акции в София и в провинцията.
Една година по-късно повече от необходимата сума бе събрана.
3.Да се изготвят плановете на Дома с оглед на неговите разнородни задачи.
За тази цел г-н арх. Ст. Белковски се изпрати в Германия, където
Международната университетска взаимопомощ му уреди посещения в найдобре уредените студентски домове и постави на негово разположение
експертния институт за студентски домове в Дрезден, където са пратени и
систематизирани всички материали по този предмет. След направените
посещения и проучвания, г-н Белковски и г-н Данчев изработиха плана на
студентския дом, като в основата му е легнала пълната програма на дома.
Планът най-рационално използва даденото място и пространството и много
сполучливо разрешава поставената задача. Дрезденският експертен
институт намери представения проект за отличен и изказа на авторите му
най-ласкави похвали.

Програмата на студентския дом, която е точно изразена в плана му, се
състои от следните части.
Програма:

Самопомощ: менза, взаимопомощна каса, бюра за търсене работа,

машинопис, преводи, печатане на коли, шев, квартирно бюро и пр.
План: помещение за два ресторанта, стаи за самопомощни организации – II
етаж.

Клубна част: развлечения и прекарване на свободното време.
План: клубни помещения, салон за вечеринки и събрания, тераса, кафене.
Занятия: четене, подготвяне на изпити, научни кръжоци, курсове по чужди
езици и пр.
План: библиотека, читалня, стаи за занимание и курсове.

Студентски организации: съсредоточаване на студентските организации.
План: помещения за канцеларии на студентските организации на I етаж.
Здраве и хигиена.
План: баня и душове, бръснар, помещение за медицинска служба.
Управление:
План: канцелария на управата, каса, счетоводство, жилище за управителя,
стаи за персонала на тавана.

Разпределението на пространството между разните части е направено,
според таблиците, изработени от вещи лица в странство и установяващи
правилно съотношение между отделните части на програмата и
помещенията. За установяването на нормите за Студенсткия дом,
архитектите са взели предвид броя на студентите в София и увеличението
им в бъдеще.
И тъй, домът представлява с отделните си части, едно основно проучено и
свързано цяло, като план и програма, и ние ще можем да се гордеем, че ще
имаме в София един образцов студентски дом.
Замисленото отдавна дело започна да се изпълнява от 1931 г., когато се
пристъпи към полагане на основния камък, след като студентите бяха
саморъчно вложили труд за приготвяне на изкопа за сградата. След
построяването на сградата, завършиха се подземния етаж и стаите от
първия етаж. Това позволи да се пристъпи веднага към използването им за
целта, за която са предвидени – студентска менза и канцеларии за
студентски организации. Днес мензата представлява едно значително
самопомощно предприятие, най-голямата менза у нас. Ръководена от проф.

д-р Д. Ораховец, с участието на студенти, тя стигна тази година рекордната
цифра от 600 абонати.
Тъй като събраните средства не стигнаха за завършване на дома, който ще
струва около 8 млн. лв., от миналата година държавата е отпуснала
значителната сума от 1 250 000 лв. , и нека се надяваме, че ще помогне и за
пълното и скорошно осъществяване на това дело, в което са вложили
усилията си вече две поколения.
Започналите го с вяра младежи от 1903 г. побеляха вече. Тяхната вяра и
дело бяха подети със същия жар от младото студентско поколение, което
вложи много усилия, собствен труд, загубени семестри и пропуснати
изпитни сесии да може да се осъществи по-скоро едно начинание, от което
ще се ползват идущите след тях студентски генерации.
Нека се надяваме, че в близко бъдеще това голямо дело ще бъде успешно
завършено. Неговите строители ще могат да бъдат удовлетворени, че са
създали за българското студентство едно огнище на творческа дейност и
обединение, един образцов Студентски дом, първият на Балканите, който
ще е гордост за България.

Л. Сяров,
в. Студентска борба, 1.11.1938

СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВЕ
И СТУДЕНТСКАТА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
(…) И ако е истина, че Б.Н.С.С. не е още това което трябва да бъде, то още
по-голяма истина е, че много малко са, за да не кажем, че въобще липсват
хората, които било със своята морална или материална подкрепа са да
подпомогнали това величаво дело на българското студентство, без с това да
са искали да използват организацията явно или тайно за известни свои
цели.
За да не бъдем голословни, достатъчно е да споменем, че канцелариите на
Б.Н.С.С. се помещават днес в една барака, неотговаряща на нито едно от
елементарните условия за хигиена, в двора на Свободния университет,
докато в същото време в центъра на София се издига голямата сграда на
Студентския дом, в която Б.Н.С.С. – съюзът – олтарът на хиляди големи и
малки жертви на българското студентство може да бъде само гостенин,
разполагащ с 2-3 стаи, въпреки че 2/3 от тухлите на този дом са направени
и иззидани с моралната и материална подкрепа на организираното
студентство.
В Берковица се издига сградата на студентската колония, голямо стопанско
дело на Б.Н.С.С. Сградата паметник на стотиците студенти, жевтвали всичко
лично, даже и висшето си образование, за да осигурят на тази наша млада
общественост едно място за почивка, една колония с неоценими ползи за
студентството и за българския народ изобщо. И тази колония и до днес не е
довършена.
Не е завършена не защото нямаме желание, а защото българският студент
вместо да срещне бащинската подкрепа на всички отговорни и неотговорни
фактори в тая страна, с малки изключения срещна само хули, че не си е
гледал учението и вместо благодарност към тия, които градиха и мряха,
защото бъдещето на един младеж е неговият живот, за голямото дело, дело
на тая общественост, българският студент слушаше сухи думи и чувстваше
коравите сърца на същите тия, които му говориха за големите жертви на
Левски, Ботев и плеада други освобожденци.
И въпреки всичко това българският студент продължи своята работа с
постоянство, присъщо само нему. Защото той знаеше и знае, че се бори за
една професионална, национална и противопартийна организация на
българското студентство – гаранция за светлото бъдеще на утрешна
България.

Димитър Катъров,
в. Академик, 22.12.1938

ТЪРЖЕСТВОТО НА “MENSA ACADEMICA”
На 4 т.м. студентският кооперативен стол “Mensa Academica” устрои в
своята столова тържествен кооперативен обед. На обяда въпреки лошото
време присъстваха Министърът на просветата проф. Богдан Филов,
Ректорът на университета проф. д-р Станишев, проф. Фаденхехт, народният
представител Гр. Василев, известният наш писател Т. Влайков, проф. Грозю
Диков, председателят на кораториума на Mensa Academica проф. Наджаков,
представител от фондацията А. Коюмджийски, професори, общественици,
кооперативни дейци и студенти-кооператори.
Присъствието на Министъра на просветата и на Ректора се посрещна от
кооперативното студентство с продължително ръкопляскане и мощно “ура”.
Председателят на “Mensa Academica” Георги Андонов откри тържеството с
убедителна реч, пропита с младежки ентусиазъм. Той изложи пред
присъстващите в сбита форма начина, по който е основана “М.А.”,
дейността й от създаването до днес, обоснова се с действителни цифрови
данни.
Министърът на просветата г-н Филов, който беше дошъл за малко всред
студентството отговори на думите на председателя като изказа
възхищението си от това, което вижда и чува за “Mensa Academica”. “Аз се
извинявам, че поради задължения, които бях поел от по-рано не ми е
възможно да остана до края. Но аз държах на това да се дойде. Аз
преценявам добре голямото значение, което се отдава на “М.А.” от всякъде,
бих желал тя да послужи за място за сплотяване на студентството,
то да бъде единно, винаги единодушно. От данните, които се изнесоха
и от това, което виждам сега, аз съм уверен, че делото Ви се приема добре.
Пожелавам ви то да се развива в същия дух, за да послужи за пример пред
обществото, а така също и студентството, към което се стремим и ние.”
Г-н Министърът беше изпратен с искрено нестихващо “ура” и ръкопляскане.
Студентството беше приветствано и от Ректора на университета проф.
Станишев. Речта на г-н Ректора създаде истинска задушевност в
тържеството и повдигна духа на студенството. Цялото студенство в залата
беше овладяно от едно особено състояние на привързаност към
професорството.
Речта на г-н Станишев беше изпратена с бурни ръкопляскания и овации от
студентството.
Говориха още дядо Влайков, който се почувства подмладен от този
младежки възторг и идеализъм, г-н проф. Фаденхехт, г-н Гр. Василев, г-н
Наджаков и г-н Томов.
Г-н Григор Василев в речта си каза:

“Днес Народното събрание схваща ценните заслуги, които е
допринесъл българският университет за културния напредък на
българския народ и убеден съм, че то по случай 50-годишният
юбилей на Университета най-сетне ще бъде готово да отпусне
известни суми за довършване на Студентския дом, да уреди още
по-добре нашата “Менза” и най-сетне да гласува една внушителна
сума за доуреждане на всички институти, клиника и лаборатории в
Университета.”
През всичкото време на кооперативния обед се чувстваше непринудената
близост между гости и студентство. По лицата на всички се изразяваше
празнична радост и настроение. Действително студентството манифестира
успехите на “Mensa Academica”, основана едва през есента на 1936 г., която
се чувстваше като основна необходимост в живота на студентството.
Безспорно това дело изстрадано със собствените усилия и средства на
студенството намери справедлива преценка от присъстващите и заслужено
трябва да бъде подкрепено в бъдещите му успехи.
Тържеството беше закрито с подходяща реч от председателя на “Mensa
Academica”.

Гаврил Цветанов,
в. Студентска борба, 28.12.1938

АДРЕСИТЕ СЕ РАЗБИРАТ СЛЕД ПРОЧИТАНЕТО
(…) Българското общество отдавна очаква окончателното довършване на
хубавия студентски дом на пл.”Народно събрание”. С последната помощ,
отпусната от Министерството на благоустройството, голяма част от дома
можа да се довърши. Доколкото сведенията ни се простират сега предстои
довършеното да бъде предадено от предприемача, за да почне
използването на студентския дом за целта, за която е построен.
За изграждането на студентския дом е взело пряко и активно участие
Българският национален студентски съюз. Независимо от помощта
отпусната от Международната конфедерация, със съдействието на проф. Г.
Данаилов, и г-ца Татяна Киркова (от 2 000 000 лв.) дошла чрез Българският
студентски съюз, и други големи суми, събрани непосредствено от съюза,
всички дарения и помощи отпускани от частни лица, или обществени
институти, са били дадени, защото дарителите са знаели, че подпомагат
построяването на студентски дом, който ще служи на националното
студентство. И затова обидно, да не кажем предизвикателно, казаното от
бившия ректор на Софийския университет, когато даваше доклада за
миналата година и говореше за “университетски дом”. По силата на
обстоятелствата, като се има предвид, че студентите от Софийския
университет са, които фактически биха се ползвали най-много, ако не почти
изключително, от новия студентски дом, може да се смята, че той е техен
дом, но официално да се твърди подобно нещо е недопустимо.
Студентският дом е построен, за да служи на целокупното българско
студентство, в центъра на което стоят студентите от Софийския
университет.
Неизбежно е, обаче, да свържем тези думи на бившия ректор с
обстоятелството, че на студентския съюз още не се дава възможност да
помещава поне канцеларията си в някои от довършените вече стаи на
студентски дом. Ние не искаме да вярваме, че някой би се опитал, по
какъвто и да е начин, и под какъвто и да е претекст, да отстрани
студентския съюз от неговия дом построен със средства давани,
изключително за дом на българското национално студентство.
Уважаваме достатъчно професорите от Софийския университет, и макар че
студентския съюз намира едно ледено, да не кажем враждебно отнасяне от
страна на академическия съвет на същия университет, ние смятаме, че като
по-млади, наш дълг е да се отнесем с търпение и да следваме такова
поведение, което би помогнало на уважаемите професори да видят
заблуждението си и да променят поведението си към националното
студентство.

Въпросът за владението и управлението на студентския дом е обществен и
не се изчерпва само с една проверка относно собственика на крепостния
акт на мястото, върху което той е построен. И самото място е подарено за
изграждане на дом, който да служи на националното студентство.
Далеч от мисълта да изчерпваме този важен и болен въпрос в този брой на
вестника ни, ние само го повдигаме наново, за да не остане някой с
погрешното убеждение, че той е разрешен и свободно може да се говори
само за университетски студентски дом и нищо повече.(…)

Стилиян Чилингиров,
в. Студентска борба, 24.05.1940

ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ. ПИСМО ДО РЕДАКЦИЯТА
В брой 1, т. г., на редактирания от Вас в.”Студентска борба” е дадена
“Кратка история по построяването на Студентския дом”, в която следва да
се поправят някои грешки. Една от тях се съдържа в думите: “Чрез
съдействието на проф. Г. Данаилов, веднага след учередяването на
Комитета, Столичното общинско управление отпусна място на ул.
“Оборище” и бул. “Евлоги Георгиев” в размер на 1000 кв.м. и 5000лв. за
усилване на фонда ...”.
Истината е следната: Отпуснаха се в мое време (Б.Н. в 1904 - 1905 г. когато
г-н Чилингиров е бил председател на Студентския клуб) по мое настояване
и с подкрепата на проф. Иван Шишманов за избор на две места: това на
ул.“Оборище” и мястото до Лъвов мост, гдето е построено днес зданието на
Дирекцията на полицията. Ние настоявахме да ни се отстъпи островчето до
входа на Борисовата градина. Но когато нашето настояване не мина,
спряхме се на първото от посочените места. По-късно, когато се ограждаше
училището “Антим 1”, то беше поставено извън оградата. Така стоя допреди
двадесет години, когато благодарение на незаинтересованост от страна на
студентите, пък и на Комитета, беше отстъпено на неколцина от нашите
писатели за кооперативен дом. Между тях се вреди и един от тогавашните
кметски помощници. Опитах се и чрез лични застъпничества, и чрез печата
да го спася, но не успях. Успях, обаче, да си спестя ненависта на
заинтересованите. Г-н Данаилов успя да издейства място в кв. “Лозенец” до
училището “Сава Раковски”.
София 15.05.1940 г.

Студент,
в. Студентска борба, бр. 3, 28.04.1940

СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ
Благодарение на големите усилия на българското студентство и на дадената
пълна морална и материална подкрепа от целия български народ на това
студентство, днес Студентският дом краси един от най-хубавите столични
площади. Мечтата на десетки и стотици скромни труженици на това дело, е
вече почти напълно осъществена, и те с особено чувство на радост и на
гордост минават и сочат резултатите на техните свидни жертви и усилия. С
особено чувство на радост, защото те може би не знаят горчивата истина,
че този дом е на всички други, но не и на българското студентство, че в
този дом най-върховните студентски организации, Българският национален
студентски съюз и Общостудентската организация “Христо Ботев” се
чувстват като в чужд дом, очаквайки всеки ден да им се покаже вратата. А
това е едно положение, което всява горест в душите на студентството,
горест и силно негодувание срещу ония, които не знаят как да ценят и да
насърчават студентската младеж.
За изграждането на Студентския дом жертваха време, спокойствие, труд и
много усилия толкова студентски дейци, които имаха присърце това
прекрасно голямо дело. Те събраха няколко милиона лева от отзивчивото
българско гражданство, те измолиха над 2 млн. лв. Международната
студентска конфедерация, те спечелиха за делото цялата наша
общественост. И вместо този изграден вече Студентски дом да е изцяло
притежание на студентите, той днес се затваря за него. Вместо в този дом
да кипи живот, да има обширни зали за студентите, да има библиотеки и
пр., там днес цари пълно мълчание. Българското студентство няма дом,
където да се почувства под собствена стряха, той е прогонен от изградения
с негови усилия Студентски дом. А се иска, след това, студентството и
младежта да обича и почита ония, които го търсят по време само, когато им
трябват.
Навсякъде другаде, из целия свят, младежта е на особена почит, защото в
нея е бъдещето. Всеки народ обича своята младеж и трябва да подхранва
идеализма й, за да продължи тая младеж с още по-голямо въодушевление
започнатото дело. Студентската младеж навсякъде е предмет на много
грижи, защото тя е, която утре ще поеме ръководството на всяка държава.
И за тая студентска младеж се прави извънредно много, на нея се дават на
разположение големи суми, за да развива тя най-ползотворна дейност, на
нея се дава пълно съдействие във всичките й начинания. Студентите в
чужбина имат прекрасни грамадни свои домове, построени или подарени от
държавата, домове, където кипи живот, където се върши много работа от

всенародна полза. И когато един чужденец отиде там, той има какво да
види.
Правим това сравнение, за да покажем голямата разлика между две
различни действителности. Не стига, че у нас държавата не подарява
никакъв дом за студентите, но построеният със собствени усилия и жертви
студентски дом се отнема от тях. А това е повече от престъпление към
студентската младеж, към бъдещето на нашия народ. Студентската младеж
трябва да бъде привлечена към делото на държавата, а това не става с
подобно пренебрежение към нея от страна на властта и обществото. Ако не
грижи, то повече внимание поне, се налага към българското студентство, за
да може то да проявява активна дейност, която да дава истински добри
резултати.
Студентският дом е дело на българските студенти и той трябва да е
притежание на само на студентството, от което всички ще спечелят. Час поскоро трябва да се уреди въпроса за студентския дом, като той се даде
изцяло на студентите за използване. И когато дойде у нас някой чужденец –
представител на студентството, да има къде да се отведе и да види, че и в
България студентството е на почит и е предмет на грижи.

Из Стенографски дневници на ХХV ОНС,
44 заседание от 10.05.1940

ПЪРВО ЧЕНЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА

ЗА ФОНДА “СТУДЕНТСКИ ДОМ ПРИ УНИВЕРСИТЕТА “СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ” В СОФИЯ
Председателствуващ Димитър Пешев: Моля г-н секретаря да го
прочете.
Секретар Атанас Цветков: (Чете)
МОТИВИ
към законопроекта за фонда “Студентски дом при Университета
“Св. Климент Охридски”
Г-да народни представители! През учебната 1900/1901 г. софийското
студентство уреди на кооперативни начала своя трапезария под името
Студентски клуб. За да се засили и заздрави това начало на студентската
взаимопомощ, през 1904 г. се основа фонд за постройка на студентски дом
в София. По-късно, през 1911 г., се учреди, под председателството на
ректора на Университета, граждански комитет за управление на фонда.
Уставът на комитета бе утвърден от министъра на народното просвещение
със заповед № 1516 от 11 май 1911 г. Комитетът успя да събере 6.450.000
лв., произходящи от помощи, дарения, приходи от балове, вечеринки,
вноски от студенти, и др. В тази сума влизаха и 15 000 долари, равноценни
на около 2.000.000 български лева, подарени от Международната
студентска организация за взаимопомощ. Хубавото начало бе подкрепено и
от държавата. Със закона за отстъпване даром на ректора на Държавния
университет в София държавното място от 1396.5 кв.м. заедно с
пристройките в него, находящо се на ул. “Аксаков” №33, за построяване на
студентски дом – “Държавен вестник”, бр. 277, от с.г. – тя подсигури
постройката на бъдещия студентски дом. Върху подареното място
гражданският комитет построи студентския дом, обаче, поради липса на
средства, не успя да го завърши окончателно. Усилията на комитета
повторно бяха подкрепени от държавата, която с редовния и извънредния
бюджет на Главната дирекция на обществените сгради, пътищата и
благоустройството за 1937 бюджетна година отпусна 1.250.000 лв. и с
редовния бюджет за 1939 бюджетна година още 1.000.000 лв., или всичко
2.500.000 лв. По това време управлението на студентския дом събра от
вноски от записали се в Университета студенти още 800.000 лв. и сключи
заем от Студентската болнична каса – 180.000 лв., или всичко 980.000 лв.,
които бяха употребени за довършване на сградата. По този начин, са

събрани и изразходвани досега 9.680.000 лв., сградата на студентския дом е
на привършване.
Г-да народни представители! Тъкмо сега, обаче, когато строежът на дома се
привършва и когато предстои да се обзаведе и поддържа добре, за да
отговори на задачите, които са му поставени, необходимо е по
законодателен ред да се уреди правното положение на дома и да се изяснят
и изразят точно начините и формата на управление, стопанисване,
обзавеждане, приходи, дарения, цели и т.н. На тази именно необходимост
иде да отговори предложения законопроект. Той цели, обаче, и нещо много
съществено – да създаде условия да се обединят, осмислят и задълбочат
студентската самопомощ, интелектуалният, социалният и организационният
живот на студентството. Той е още изразен, чрез участието и на надзора на
академическия съвет и на Министерството на народното просвещение, на
по-широки и по-дълбоки грижи за нашето студентство, в един момент,
когато то има най-голяма нужда от тях.
Г-да народни представители! Като поднасям на обсъждане този
законопроект, продиктуван от добре разбраните интереси на нашето
студентство и съобразен с интересите на държавата, надявайки се, че ще
подкрепите усилията на правителството и на нашия Университет, моля ви
да гласувате за проекта.
Гр. София, 13 април 1940 г.
Министър-председател,
министър на народното просвещение: Б. Филов
ЗАКОНОПРОЕКТ
за фонда “Студентски дом при Университета
“Св. Кл. Охридски” в София
Чл. 1. От държавната сграда, находяща се в София на пл. “Народно
събрание” №10 и ул. “Аксаков” №33, както и от приходите упоменати в чл.
3 на този закон, се учередява при Софийския университет “Св. Кл.
Охридски” фонд под името “Студентски дом при Университета “св. Кл.
Охридски”.
Чл. 2. Целта на студентския дом е да служи за център на студентската
взаимопомощ и на интелектуалния, социален и организационен живот на
студентството. Тази цел се постига съобразно с програмата за дейност и
използване на дома, изработена от Академическия съвет на Университета и
одобрена от министъра на народното просвещение
Чл. 3. Фондът черпи средствата си:
А) от семестриална вноска от всички записани студенти, включително и от
тези, които се освобождават, на каквото и да е основание, от учебна и
други такси, в размер на 20 лв.;

Б)от особена помощ, отпущана всяка година от Министерството на
народното просвещение, предвиждана в неговия бюджет;
В) от наеми на помещения на дома, наети от частни лица, държавни и
обществени учереждения;
Г) от обществена благотворителност, вечеринки, забави и т.н, предприети
от студентски сдружения и от Университета;
Д) от такси за обяви, реклами, известия, покани, които се внасят за
разлепване, или поставяне на определени места в дома от външни лица, с
които се преследва материални или други облаги;
Събраните суми се внасят по текуща лихвена сметка в Българска
земеделска и кооперативна банка или в Спестовна пощенска каса.
Чл. 4 Всички приходи се употребяват изключително за постигане на целите
на дома и за покриване на нуждите му.
Чл. 5 Когато помещения на дома се отдават под наем на държавни
учереждения, наемането става по реда на чл. 235 от правилника за
прилагане на закона за бюджета, отчетността и предприятията, независимо
от размера на наема.
Чл. 6 Върховното управление принадлежи на Академически съвет на
Университета “Св. Климент Охридски”. Управлението се извършва
съобразно с особен правилник за управление и използване на студентския
дом, изработен от Академическия съвет и одобрен от министъра на
народното просвещение.
Чл. 7 За обикновеното управление на фонда се избира от Академическия
съвет лице, между преподавателите, което действа като пълномощник на
ректора. Останалите юридически действия се извършват на общо основание
от ректора, който е законен представител на Университета (чл. 286 от
закона за народното просвещение).
Чл. 8 Студентският дом има отделен бюджет и отделно счетоводство.
Бюджетната година съвпада с календарната.
Бюджетът се изработва от управата на студентския дом, а се разглежда и
приема от Академическия съвет.
Чл. 9 Разходите на дома се извършват в рамките на приетия от
Академическия съвет бюджет от домакин-касиера на студентския дом, който
се назначава от Академическия съвет.
Домакин-касиерът е отчетник на фонда. Той събира приходите и извършва
разходите на дома под контрола на квестора на Университета, съгласно с
правилника, приет от Академическия съвет.
Чл. 10 След приключване на бюджетното упражнение, и не по-късно от 1
март, домакин-касиерът изготвя отчет по изпълнение на бюджета за
изтеклата бюджетна година, който отчет, заедно с всички приходни и
разходни документи, книжа и кратко изложение за административната и
стопанка дейност през годината, представя за проверка на кантролна
комисия с състав: по един представител на Академическия съвет, на
Софийската областна сметна палата и квестора на Университета. За

резултата от тази проверка комисията съставя протокол, който
представителят на Университета представя на Академическия съвет с
писмен доклад за освобождаване или не от отговорност на управата на
дома и домакин-касиера.
Чл. 11 Отдаването под наем на собствените помещения на дома на сума до
100.000 лв, с изключение на тези по чл.5 от този закон, както и извършване
на разходите от едно и също естество и за една и съща цел до размера на
горната сума, се освобождават от постановленията на закона за бюджета,
отчетността и предприятията и стават съобразно с одобрения от
Академическия съват правилник.
Чл. 12 Студентският дом при Университета “Св. Климент Охридски” се
освобождава от заплащане на всички държавни и общински данъци, такси и
берии, с изключение на общинските такси за вода, смет и осветление.
Чл. 13 Събраните досега прихода и звършени разходи от гражданския
комитет за постройка на студентския дом в София, от Университета и от
управата на студентския дом по изграждане, довършване и пр. на дома се
считат правилно извършени.”
Председателствуващ Димитър Пешев: Има думата народният
представител г-н д-р Никола Минков.
Д-р Никола Минков: Г-да народни представители! В 1911 г. – така е и
според мотивите към току-що прочетения законопроект – бе основан фонд
за постройка на студентски дом. Неговите средстав се събираха в
продължение на дълги години от вноските, които задължително правеха
студентите всеки семестър при записването си. Вън от тези постъпления,
нямаше никакви други приходи във фонда, и последният, смея да кажа,
беше почти преустановил своето съществуване.
В 1924 г. този фонд възобнови дейността си благодарение на Студенската
организация при Софийския държавен университет. В 1926 г. в гр. Прага
биде създаден Българският национален студентски съюз, който със своя
ръст на времето и със своя строеж е гордост за нашата младеж, понеже в
този съюз членуваха българските студенти не само от София, но и от
чужбина, от девет европейски държави.
При изпълнителния комитет на Българския национален студентски съюз бе
създаден строителен комитет. Благодарение не, но изключително на
активността на студентите от Софийския държавен университет и на
Българския национален студентски съюз, инициативата за постройка на
студентски дом биде оживена.
От автоматическо събиране на вноски всеки семестър при записването на
студентите се пристъпи към нова динамична акция за събиране на средства
от държавата, от общините, от окръжните постоянни комисии и от частни
лица. Благодарение на тая деятелност, изпълнителният комитет събра
1.500.000 лв. Така че от тая сума, за която се говори в мотивите към

законопроекта – 6.450.000 лв. – 1.500.000 лв. са вноски на БНСС, събирани
левче по левче, капка по капка, от българските студенти.
По-нататък, благодарение на международната деятелност, само и
изключително на Българския национален студентски съюз, благорение на
неговите представители в чужбина, Международната студентска помощ
отпусна на БНСС помощ от два милиона лева. Тъй че вноските от
българските студенти в тая сума от 6.450.000 лв. са 3.500.000 лв.
Но не само това. Благодарение събирането на тая сума се оживи
инициативата за постройка на студентския дом. Трябваше студентски
делегации, а не някои други, да ходят навремето си от министър на
министър, от народен представител на народен представител. По
инициативата и настояването на покойния проф. Данаилов, тогава
министър, се отпусна и място, благодарение пък на постъпките на
Българския национален студентски съюз.
Сега ни се предлага един законопроект за учередяване на фонд “Студентски
дом при Университета “Св. Климент Охридски” в София. Много хубаво.
Инициативата е даже похвална. Аз, обаче, виждам, че не само в мотивите
към този законопроект не се споменава нито дума за участието на
българските студенти, но не виждам и в самия законопроект нито дума за
участието на студентите в управлението и в ръководството на оная
деятелност, която ще бъде свързана с този дом.
Г-да народни представители! Не изнасям този въпрос пред вас и не казвам
тези думи, за да подчертая, че може би от някаква благодарност към
студентството трябва да му позволим да участва в ръководството на
студентския дом. Въпросът е другаде. Ще ми позволите да кажа с
огорчение, че през партизанските режими при министър Данаилов, при
министър Вергил Димов, който даде възможност и подкрепа да се построи
от Българския национален студентки съюз студентски дом в Берковица, като
че ли българската младеж беше третирана с по-голямо доверие. Ето сега
един закон, който отрича и не дава никаква възможност на българската
младеж да участва даже в ръководството на своя собствен дом, на своето
собствено дело, след като тая младеж е дала толкова блестящи
доказателства, че тя чрез своята амбициа , чрез своето творчество, чрез
своя замах има големи заслуги, за да се издигне този студентски дом на
площад “Народно събрание”.
(Ръкопляскания)
Председателствуващ Димитър Пешев: Има думата г-н министърпредседателят.
Министър-председател Богдан Филов: Г-да народни представители!
Законопроектът, който ви се предлага, доколкото ми е известно, беше
изработен с участието на представители и на студентите. В него се
предвиди, че за управлението и ръководството на дома ще се изработи
правилник, по силата на който ще участват в управлението на студентския
дом и студентите - така както е сега управлението на “Менза Академика”,

която се помещава в този дом. Така че, твърдението, какво не се давало
никакво участие на студентите в управлението на студентския дом, ми се
струва, не отговаря съвсем на фактите. Правилникът, който се предвижда в
чл. 6 от законопроекта, ще уреди по-подробно тази материя. Вие виждате,
че по-надолу, в чл. 7, се говори само за един представител на
Академическия съвет, който да участва в управлението на фонда.
Така че, както казах, този въпрос ще бъде уреден с правилник и студентите
ще имат възможност да се грижат по-нататък за уреждането и
функционирането на техния дом.
При тези обяснения, аз мисля, че няма никаква причина да не се приеме
законопроектът така, както е.
(Ръкопляскания)
Председателствуващ Димитър Пешев: Ще поставя на гласуване
законопроекта.
Тези от г-да народните представители, които приемат на първо четене
законопроекта за фонда “Стдунетски дом при университета “Св. Климент
Охридски” в София”, моля, да вдигнат ръка. Мнозинство, Събранието
приема.
Министър-председател Богдан Филов: Мола да се гласува, по
спешност, и на второ четене.
Председателствуващ Димитър Пешев: Има думата народният
представител г-н д-р Николай Николаев по това предложение.
Д-р Николай Николаев: Г-да народни представители! Аз бих молил,
законопроектът да отиде в комисията, защото има положения, които трябва
да бъдат прегледани там, струва ми се, по-внимателно.
Най-напред, трябва да бъде прегледан чл. 11, с който се освобождават от
действието на закона за бюджета, отчетността и предприятията цяла
редица операции на фонда, възлизащи до 100.000 лв. Този въпрос, мене ми
се струва, че трябва да се обсъди в комисията и да се види дали има
смисъл, действия по един обществен фонд за значителни суми, по наеми и
по произвеждане на разходи, да се освобождават от действието на закона
за бюджета, отчетността и предприятията.
Но независимо от това, и чл. 13 повдига един много голям въпрос. Покриват
се, според тоя член, с опрощаване цяла редица действия. В него е казано,
че събраните досега приходи и извършени разходи от гражданския комитет
за постройката на студентския дом в София, се считат за правилно
извършени. В комисията ще трябва да се види, какви са тия действия и
каква нужда има от този член, дали той е уместен, и дали трябва да даваме
по този начин амнистия за действия, които са може би неправилни.
Заради това, моля, законопроектът да се изпрати в комисията.
Председателствуващ Димитър Пешев: Има думата г-н министърпредседателят.
Министър-председател Богдан Филов: Членове 11 и 13 са изработени в
съгласие с г-н министъра на финансите. За да няма, обаче, някакво

подозрение, че се иска да се извършат някакви произволи, нямам нищо
против, щом като се повдига този въпрос, да се изпрати законопроектът в
комисията.
Председателствуващ Димитър Пешев: Значи оттегляте предложението
си?
Министър-председател Богдан Филов: Да.
Председателствуващ Димитър Пешев: Законопроектът ще бъде
изпратен в комисията.

в. Студентска борба, 24. 05. 1940

ПО ВЪПРОСА ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
Изложение от Българския Национален Студентски съюз по Законопроекта за
Студентския дом до Господина Министра Председателя, господа
Министрите, Господин Председателя на Парламентарната комисия по
Министерството на просветата и Господа Народните представители
Най-сетне, четиридесет години близо от очередяването на фонда за
изграждане на Студентски клуб и тридесет години от образуването на
Гражданския комитет при университета за същата цел, българското
студентство е в навечерието да види Студенския дом окончателно
завършен. Една дългогодишна мечта на българската академическа младеж
най-сетне е пред прага на осъществяването си. И естествено бе да се
очаква гласуването на един закон, с който да се уредят принципално
въпросите за управлението и плодоползуването от Студентския дом.
Колко голямо бе, обаче, нашето огорчение – огорчението на Българския
Нац. Студентски Съюз, обединяващ целокупното национално студентство, в
столицата, в Царството и в чужбина, когато научихме, че във внесения по
тази материя законопроект в Народното събрание, името на Б.Н.С.С. дори
се и не поменува, а още по-малко се има предвид като участник в
ръководството и в използването на Дома. Това именно обстоятелство ни
накара, многоуважаеми Господа, да Ви осведомим с настоящото изложение,
съзнавайки всичката историческа отговорност, която имаме в настоящия
момент пред бъдните студентски поколения, които ще минат през този Съюз
и изхождайки от чувството на дълг към делото на нашите предшественици,
работили с безпределен идеализъм пред нас в тази посока в същия Съюз.
Българският Национален Студентски Съюз, който бе основан през 1926
година, в продължение на 15 години извърши една колосална работа, както
в чисто идейно-национално отношение сред българското студентство и
българското общество, така и в защита на справедливите студентски
искания и нужди чрез своите лоялни постъпки навсякъде, гдето имаше
място за такива и чрез своята всестранна програма за едно здраво
творчество. Успехите и резултатите на тази голяма и полезна дейност на
Съюза ще има да се изнесат и преценят най-добре на тазгодишния съюзен
конгрес насрочен през месец август в гр. Стара загора.
Многобройните задачи на Съюза, които чакаха и чакат своето разрешение,
не му попречиха да хвърли една значителна част от своите сили и време за
приближаване деня на осъществяването на най-голямото дело на
българското студенство – Студентския дом в София. И наистина, ако да не
бяха тези съюзни усилия, ние смело можем да заявим – без да желаем да се
хвалим и без да преувеличаваме – че, надали и днес българското
студентство би могло да се радва на собствена стряха и то на това място, на

което я виждаме. За да не бъдем обвинени в голословие, позволяваме си да
изтъкнем много бегло следните няколко факта:
1.Засегнат от обезценяването на лева, фондът за построяване на
Студентски дом в края на войната, броеше едва три хиляди книжни лева. Не
бидейки предприета никаква по-сериозна акция за разрастването на фонда
за времето от 1918 до 1928 г. от страна на същия Граждански комитет –
едно десетилетие, през което икономическа криза не съществуваше, фондът
е нараснал главно чрез събиране по пет и по-късно по десет лева от всеки
студент при записването му и по пътя на естественото олихвавяне, за да
достигне до 1928 година до към един милион и триста хиляди лева, с които
очевидно, бе немислимо да се строи монументална сграда за студентска
взаимопомощ, самопомощ и културен живот. Само две години след своето
основаване Б.Н.С.С. трябваше да влезе в ролята си на радетел за
студентските инереси, за да влезе във връзка с представителите на
Международата
Студентска
Взаимопомощ
(Entraide
Universitaire
Internationale) г.г. д-р Кочник и Поберецки и техните другари – тук в София
( 1928 г.) и по-късно – през лятото на същата година – чрез своите
достойни представтели г-ца Татяна Киркова и покойния д-р А. Башев на
конгреса на Международната Студентска Взаимопомощ в Шартр, гдето бе
осигурено постъпването на 15.000 долара (по тогавашния курс два милиона
и сто хиляди лева), при условие, че тук в България се съберат нови 11 000
долара равни на един милион и шестотин хиляди лева, пак по тогавашния
курс. Така че заслугата за два милиона и сто хиляди лева, събрани от
чуждото студентство принадлежи на Българския Нац. Студ. Съюз.
2.Но за да постъпи тази голяма сума за един дом, постройката на грубата на
който изискваше пет до шест милиона лева, необходимо бе да се съберат,
тук в България поменатите 11 000 долара. И ето, в края на 1929 г. се
захвана една похвална дейност от страна на Б.Н.С.С., която ще остане като
незаличим белег за дееспособността на тази свидна организация на
българското студентство и една от най-славните и светли страници на
неговата творческа дейност.
В течение само на една и половина година, във време на най-остро
проявена икономическа криза (1930 – 1932 г.), българското национално
студентство достигна определена квота от милион и шестотин хиляди лева,
срещу което бе удостоено с обещаните му два милиона и сто хиляди лева
отвън. Така Б.Н.С.С. стана причина в едно кратко време, след дълъг застой
преди неговото основаване, за събирането на една значителна сума, с която
и бе изграден Студентския дом в своите груби очертания. През 1932 – 1933
г. Б.Н.С.С. разви допълнителна дейност, в резултат на която постъпиха във
фонда около 500 хил. лв. По-късно държавата положи допълнителни грижи
за постепенното му вътрешно уреждане, което продължи доста дълго
време.
Голямо бе напрежението на работата през това време. Работеше се денем и
нощем по строго определен план, одобрен от Берковския конгрес на Съюза

през 1930 г. Създаден бе специален Студентски комитет, който се признава
и в поканата на Гражданския комитет за полагане на основния камък на
Дома, даде всенароден характер на акцията в полза на Студентския дом, а
за да се стигне до това – ясно е колко много и колко комбинирани усилия и
жертви е трябвало да бъдат положени, а и колко много инициативи да
бъдат проведени.
Създава се ежегодно “Деня на студента”, който вън от популяризирането на
акцията и подчертаването духовното значение на Студентския дом, донася
десетки и стотици хиляди лева в полза на фонда. Правят се систематически
постъпки пред държавата, окръжните постоянни комисии и общините, пред
акционерни и кредитни институти за подкрепа, каквато в по-голяма или помалка степен постъпва. Чрез стотици комисии се обхождат заможни и
средно състоятелни граждани за тяхната лепта; привличат се чрез
съответните академически организации – клонове на БНСС, участието на
Свободния университет и на Варненската академия; получава се лептата и
на българските студентски дружества – клонове на БНСС в чужбина;
образуват се посъвместно в царството местни граждански комитети от
делегати на БНСС, които дават добър резултат в полза на фонда; пускат се
в ход книжни “тухли”, пръснати по всички учебни заведения в страната;
уреждат се спортни състезания, концерти, забави, внасящи своя приход в
полза на дома. Издават се в голям тираж последователно два специални
броя на съюзния орган “Студентска борба”, поставени на акцията в полза на
Студентския дом. Правят се постъпки пред Университетската управа за
увеличение таксата в полза на фонда от всички студенти от 10 на 20 лева
семестриално, с което се увеличава значително годишния прираст на
фонда, макар тоя прираст да е само един от начините за неговото
обогатяване. Основава се Комитет от приятели на студентите при Б.Н.С.С.,
начело с Министъра на просветата, като помощен авторитетен институт в
провеждането на акцията. Организира се в течение на близо две години
редовна агитация в столичната и провинциална преса в полза на дома.
Стига се най-сетне до апогея на всичко това:
3.Издействане мястото за строеж на Студентския дом, там, гдето се издига
днес – срещу българското Народно събрание и паметника на Царя
Освободител. Паметни ще останат настояванията на Студентския съюз (гл.
статията на А. Сп. Ангелов, тогава председател на най-големия съюзен клон
О. С. О. “Хр. Ботйов”, а понастоящем главен секретар на Министерството на
В.Р.Н.З., във в. “Студентска борба”) пред г-н Ректора на Университета,
тогава проф. Киркович, пред г-н Данаилов и Григор Василев, първият
Министър на земеделието и държавните имоти, пред Министърпредседателя А. Ляпчев, щото Домът да бъде построен на подходящо за
неговото предназначение място; поиска се и съдействието на
Международната студентска взаимопомощ в същата посока, за да се
разбуди Гражданския комитет в извършване постройката на отпуснатото му
по-рано място в Долни Лозен, за което вече са били готови и съответните

строителни планове. Усилията на БНСС и в това отношение се увенчават с
успех.
И ако не са били направени възражения за отпускането на мястото
формално на името на Държавния университет, тъй както и по внасянето
помощта на Международната Студентска Взаимопомощ също на негово име,
то е поради голяма почит на Българския Национален Студентски Съюз към
нашия Държавен университет и безпределното му доверие, че същият,
въпреки това формално владение на мястото и на сумите, издействани от
Б.Н.С.С., с толкова скъпи усилия и жертви от членовете на Б.Н.С.С., на свой
ред не ще пренебрегне същия този Български Национален Студентски Съюз.
За съжаление на практика, като че ли излиза друго... Най-големият клон на
Съюза – О.С.О. “Хр. Ботев” – същевременно и най-много допринесъл в
цялостната акция за изграждането на Студентския дом, напоследък без
каквато и да е вина биде лишен от заеманите от него две стаи в Дома.
4.Преди поставянето на основния камък на Дома един голям брой от
студенти – членове на Б.Н.С.С., копаха мястото за основите на Дома.
Характерен е и факта, че в позивите издавани от страна на Съюза към
неговите членове при всички по-важни случаи, гдето се искаше тяхното
масово съдействие, винаги то се искаше в името на един собствен дом на
Българското национално студентство – средище на самопомощ,
взаимопомощ и културно национално възпитание. И ето, след всичко това гн Министър-председателю, господа министри и господа Народни
представители, след бляскавото подчертаване на дело предаността на
Българския Национален Студентски Съюз към осъществяване идеята за поскорошното изграждане на Студентския дом, след като днес този дом е една
ценна реалност, ние сме свидетели на пълно игнориране на Б.Н.С.С.
Неговата необяснима за нас изолираност от управлението и ползването на
Дома, не може, прочее, да не ни огорчава. А това ползване е насъща
необходимост за належащите задачи и творчество на Съюза, израстнал до
степен да бъде верен изразител и носител на студентските пориви и
тежнения и защитник на тяхната незавидна икономическа участ.

Сигурно не току тъй е взет Съюзът под почетното покровителство на Негово
Величество Царя.
Господин Министър-председателю, Господа Министри и Господа Народни
представители, днес Б.Н.С.С. Ви моли да се вслушате в неговия глас и да

отредите неотменното му право за едно дейно и по достойнство участие в
управлението на Студентския дом и в разпределието на неговите блага.
Както вече заявихме Б.Н.С.С. е искал да вижда винаги в лицето на
Държавния университет свой покровител и затова не се е формализирал
при завоюванията в полза на Дома, които вършеше успоредно с
Гражданския комитет. Тъкмо и затова голямата част от приходите
постъпили във фонда, макар и издействани с усилията на БНСС не личи да
са внесени точно от него. Но ние, респективно нашите предшественици
работиха със синовна обич и вярност към Университета, неподозирайки, че

може един ден да бъдем неканени гости в този наш Дом-храм, а не негови
редовни, законни и пълноправни обитатели и уредници. Този ден, дойде и
сега, когато Ви предстои да разгледате и приемете законопроекта за
Студентския дом, ние Ви молим да ни чуете в името на справедливостта и
на добре разбраните студентски интереси. Най-сетне и в името на
заслужения престиж на Българския Национален Студентски Съюз, който със
своята дейност бе причина да се обогати фонда с повече от 4.000.000 лева,
независимо, от издействуване на мястото.
Прочее, ние настоятелно ви молим:

1.Новообразуваната фондация да носи името “Фондация Студентски дом”, а
не “Фондация Студентски дом при Софийския университет “Св. Климент
Охридски”, както е написано в законопроекта.
2.Управлението на Студентския дом да принадлежи на един комитет,
състоящ се от двама представители на Академическия съвет при
Университета, един представител на БНСС, един представител на О.С.О.
“Христо Ботев” при Софийския университет и един представител на
Министерството на просветата.
3.След доизграждане на Студентския дом, половината от доходите, които
ще се получават от използването на Дома, да принадлежат на БНСС и О.С.О
“Хр. Ботев”.
С твърда вяра, че нашата молба ще бъде удовлетворена и че Българското
правителство и Народното представителство ще зачете безбройните усилия
и жертви на академическата младеж, групирана в Българския Национален
Студентски Съюз, на чието чисто знаме са ярко изписани идеалите на
България.
Ние Ви отправяме своите възторжени поздрави и дълбоки почитания.

в. Държавен вестник, бр. 126, 1940

УКАЗ №46
НИЕ БОРИС ІІІ
С БОЖИЯТА МИЛОСТ И НАРОДНАТА ВОЛЯ
ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ
Обявяваме на всички Наши поданици, че ХХV-то обикновено Народно
събрание, през първата си редовна сесия, в 50-то заседание от 22 май 1940
година, съгласно с чл. 10 от Конституцията, гласува и прие,
І. Ние утвърдихме и утвърждаваме следния
ЗАКОН
за фонда “Студентски дом при Университета
Св. Климент Охридски в София”
Чл.1. От държавната сграда, находяща се в София на площад Народно
събрание № 10 и ул. Аксаков № 33, както и от приходите, упоменати в чл.3
на този закон, се учредява при Софийския университет Св. Климент
Охридски фонд под името “Студентски дом при Университета Св. Климент
Охридски”.
Чл.2. Целта на Студентския дом е да служи за център на студентската
самопомощ и на интелектуалния, социален и организационен живот на
студентството. Тази цел се постига, съобразно с програмата за дейност и
използване на дома, изработена от академическия съвет на Университета и
одобрена от Министъра на народното просвещение.
Чл.3. Фондът черпи средствата си:
а) от семестриална вноска от всеки записан студент, включително и от тези,
които се освобождават, на каквото и да е основание, от учебна и други
такси, в размер на 20 лева;
б) от особена помощ, отпускана всяка година от Министерството на
народното просвещение, предвиждана в неговия бюджет;
в) от наеми на помещения на дома, наети от частни лица, държавни и
обществени учреждения;
г) от обществена благотворителност, вечеринки, забави и т.н. предприети
от студентски сдружения и от Университета;
д) от такси за обяви, реклами, известия, покани, които се внасят за
разлепване или поставяне на определени места в дома от външни лица, с
които се преследва материална или други облаги
Събраните суми се внасят по текуща лихвена сметка в Б.з.к. банка или в
Спестовната пощенска каса.

Чл.4. Всички приходи се употребяват, изключително за постигане на целите
на дома и за покриване на нуждите му.
Чл.5. Когато помещения на дома се отдават под наем на държавни
учреждения, наемането става по реда на чл.235 от правилника за
прилагане закона за б.о.п., независимо от размера на наема.
Чл.6. Върховното управление принадлежи на академическия съвет на
Университета Св. Климент Охридски. Управлението се извършва съобразно
с особен правилник за управление и използуване на Студентския дом,
изработен от академическия съвет и одобрен от Министъра на народното
просвещение.
Чл.7. За обикновеното управление на фонда се избира от академическия
съвет лице, между преподавателите, което действува като пълномощник на
ректора. Останалите юридически действиясе извършват на общо основание
от ректора, който е законен представител на Университета (чл.286 от
закона за народното просвещение).
Чл.8. Студентският дом има отделен бюджет и отделно счетоводство.
Бюджетната година съвпада с календарната.
Бюджетът се изработва от управата на Студентския дом, а се разглежда и
приема от академическия съвет.
Чл.9. Разходите на дома се извършват в рамките на приетия от
академическия съвет бюджет от домакин-касиера на Студентския дом, който
се назначава от академическия съвет.
Чл.10. След приключване на бюджетното упражнение и не по-късно от 1
март, домакин-касиерът изготвя отчет по изпълнение на бюджета за
изтеклата бюджетна година, който отчет, заедно с всички приходни и
разходни документи, книжа и кратко изложение за административната и
стопанска дейност през годината, представя за проверка на контролна
комисия в състав: по един представител на академическия съвет, на
Софийската областна сметна палата и квестора на Университета. За
резултата от тази проверка, комисията съставя протокол, който
представителят на Университета представя на академическия съвет с
писмен доклад за освобождаване или не от отговорност управата на дома и
домакина-касиер.
Чл.11. Отдаването под наем на собствените помещения на дома на сума до
100 000 лв., с изключение на тази по чл.5 от този закон, както и
извършване на разходите от едно и също естество и за една и съща цел до
размера на горната сума, се освобождават от постановленията на закона за
б.о.п. и стават съобразно с одобрения от академическият съвет правилник.
Чл.12. Студентският дом при Университета Св. Климент Охридски се
освобождава от заплащане на всички държавни и общински данъци, такси и
берии, с изключение на общинските такси за вода, смет и осветление.
Чл.13. Събраните досега приходи и извършени разходи от гражданския
комитет за постройка на Студентски дом в София, от Университета и от

управата на Студентския дом по изграждане, довършване и пр. на дома се
считат правилно извършени.
ІІ.Постановяваме този закон да се облече с държавния печат, да се
обнародва в “Държавен вестник” и да се постави в действие.
ІІІ.Изпълнението на тоя указ възлагаме на Нашия Министър-Председател и
Министър на народното просвещение.
Издаден в София на 29 май 1940 година.
На първообразния със собствената на Негово Величество ръка написано.
“БОРИС ІІІ”
Приподписал,
Министър-председател, Министър на народното просвещение:
Б. Филов
Първообразният указ е облечен с държавният печат и зарегистриран под №
6068 на 1 юний 1940 година.
Пазител на държавния печат:
Министър на правосъдието:

В. Митаков

На първообразния със собствената на Негово Величество Царя ръка
написано:
Б. Филов

в. Студентска борба, 25.05.1940

ФОНДАЦИЯ СТУДЕНТСКИ ДОМ
Вестникът ни беше почти вързан, когато научихме за резултата от второто
гласуване на законопроекта за Студентския дом. Законопроектът е гласуван
тъй както е предложен, въпреки напълно основателните доводи на БНСС
против законопроекта, подкрепени от много народни представители и от
Парламентарната комисия на Министерството на просветата. Образува се
Фондация “Студентски дом при университета Св. Климент Охридски”.
Студентският съюз е съвсем отстранен, въпреки че само благодарение
големите усилия на неговите дейци този дом е изграден. Българското
студентство няма свой дом, той му се отнема. Отнема се, когато е почти на
привършване. Още едно подчертаване на незачитаемостта към българското
студентство, което трябва да свикне с това. Трябва да свикне и да забравя,
че в чужбина студентите живеят при по-добри условия, че там държавата
им подарява грамадни домове, които са средища на идеен и
организационен живот на студентството. Българският студент трябва да
свикне с една действителност, при която живее и работи.

в. Студентска борба, 30.06.1940

ЗА И ПРОТИВ – НЯКОГА И СЕГА
Преди години един министър на просветата предлагаше студентския дом да
стане собственост на Софийския университет, а в замяна на това да се купи
един обширен апартамент в центъра на Столицата за нуждите на
студентските организации (който да стане тяхна собственост), а също така
да се построи и да се даде на тия организации един нов дом на
университетско място при Ветеринаро-медицинския факултет. Никой,
разбира се, тогава не се е съгласил на това предложение, което би било
предаване на интересите на студентските организации. Предателство към
големите и свидни усилия и жертви на толкова студентски дейци в
миналото, предателство към бъдещите студентски поколения.
Днес, обаче, сме изправени пред един факт: Студентският дом е отнет
изцяло от студентските организации, отнет е безвъзмездно. И сега, при така
създаденото положение, може да се съжалява, че не е било прието на
времето предложението на онзи български министър на просветата, който
може би е предполагал какво може да стане по-нататък с този дом.

Васил Янков,
в. Студентска борба, 25.08.1940

СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ В СОФИЯ – НАЙ-СЪКРОВЕНОТО
ПОСТИЖЕНИЕ НА БНСС
Днес, когато Съюзът на родолюбивата академическа младеж празнува своя
юбилеен 15-й конгрес, съвпадащ тъй бляскаво с началото на мирната
ревизия на диктатите от Букурещ и Ньойи, челна борческа фаланга, срещу
които е била винаги тази младеж – редно би било да споменем в най-едри
линии чувствата, с които бе граден и надеждите, които се влагаха в найвеличествения и ценнен паметник досега на българското национално
студентство – Студентския дом – също завършен през историческата 1940
година.
Истина е, че мечтата за сдобиване със собствено огнище за взаимопомощ и
обществен живот въодушевяваше най-добрите представители на
студентството още в началото на нашето столетие. Истина е, че найидейните, най-културни и най-жертвоготовни от тях, в лицето на
всеизвестния и всеобщоуважавания писател Стилиян Чилингиров и
неуморния и всеобичан главен инспектор при БНБ – Тома В. Томов – тогава
студенти – поставиха началото, единия на фонда за изграждането на Дома,
а другият на Гражданския комитет, за да се осигури и придвижи работата
напред. Истина е и това, че до несполучливо завършилата за България
Световна война бе събрана вече една значителна сума от 200.000 зл. лева,
равни на 6.000.000 днешни лева, уви!, сведени през 1918 г. на 200.000
книжни лева... Всичко това е истина. И тъкмо заради това силно
задължаващо духовно и материално наследие, трябваха дойстойни
продължители, които да отменят своите още по-достойни предшественици и
да не оставят единствено времето да работи за приближаването към
крайната цел, пътят към която от обстоятелствата бе фатално продължен.
Такива се намираха, излъчени от БНСС – организацията, чиято основна цел
бе всестранно, честно и положително творчество за българското
студентство и за България.
Е, добре! Изтеклите 15 години отбелязаха цяла низа от моменти, когато
БНСС отдели кога повече, кога по-малко интерес, усилия и жертви за
изграждането на Студентския дом. Бе време, когато те бяха изключителни.
Ако има да се съжалява за нещо, то е, че при една по-голяма приемственост
Домът ни бил много по-рано окончателно завършен. Но и това, което бе
дадено, когато се даваше, говори за един рядък идеализъм и за едно
разбиране, превишаващи далеч нормалните граници на чувствата и мислите
вълнуващи хората при построяването на една обикновена, макар и голяма
собствена сграда. Твърде мялко място заемаше себичното: съвсем не найважна бе мисълта за същественото участие на БНСС в един десет милионен
капитал върху още повече милионно място – като някаква самоцел – която

въодушевяваше строителите на Дома. Социалните функции от най-висок
разред, които се приписваха на бъдещия Студентски дом бяха двигателното
начало в работата, крайно затруднена, поради годините на криза, в които
най-вече протече тя. Идеята за Дома бе неразделно свързана с неговото
високо назначение, с духовния живот, който ще закипи в него, веднъж
завършен. В своята крайна проекция Студентският дом се представяше, или
по-добре идеализираше, като Извънуниверситетски храм на българската
академическа родолюбива младеж.
Без друго там ще се дадат човешки условия на съществувание в много
отношения на голям брой български студенти. Но там ще се култивират и
висши граждански добродетели, ще се коват воли и характери, тъй
необходими за България. Там студентството, узнало как зад всяка тухла
стоят безкористните и твърде често безименни усилия на негови повъзрастни колеги и на ред други искрени приятели на студентството, ще се
възпита в дух на по-голяма солидарност помежду си, към миналото и към
бъдното. Ще възтържествуват самопомощта и взаимопомощта – скъп завет
на предшествениците му. Ще се разбере, че делото на градеж трябва да
продължи, че Студентският дом е само началото на едно голямо студентско
строителство.
Там студентите, узнали за трогателно дадедната в много случаи лепта на
широки слоеве от техния любим народ, ще обикнат още повече този
първоизточник на всяко общо благо и ще му обещаят своята вярна служба.
Там същите, научили личното участие на своя Върховен патрон – Н. В. Царя
– в изграждането на Дома, ще имат случай да Го почувствуват още поблизък и да Му бъдат винаги предани.
В Студентския дом, младите български академици, осведомени за приноса
на Междунорадната студентска взаимопомощ – ISS – благорадни за
указаното им голямо съдействие ще намерят начин да засвидетелствуват
своето творческо участие в социално помощните акции на колегите си от
целия свят.
Пак там студентстово ще утвърди своята привързаност към държава и
църква, дали ценна подкрепа и благословили изграждането на Дома.
И най-сетне, там, българското студентство осветлено върху онзи свещен и
неповторим момент, в който върху покрива на Дома бе издигнат за първи
път народният трицвет, в
деня на историческата 12-годишнина от
прокобното дело на Ньойи – 27 ноемврий 1931 година – ще повтори
клетвата, дадена от неговите “батьовци”, а след време бащи и деди, но
вече не че ще руши оковите наложени на Българския народ, в Ньойи, тяхното разпадане е в ход! – но че с цената на всички жертви не ще
позволи кога и да се повтори това срамно робство. И тази клетва ще бъда
дадена пред вечно святата памет на стотици хиляди витязи – български
синове, между които и значителен брой прилежни студенти.
Ето чувствата, които преизпълваха продължителите на славния почин на
Чилингирова и Томова, с тяхното вдъхновено съдействие. Ето и надеждите,

които се възлагаха от тях. Та тъкмо те, заедно с положените върховни
усилия и свидни жертви правят Студентския дом най-съкровеното
постижение на БНСС!
Днес, когато Студентският дом е готов, БНСС ликува, но и скърби. В закона
за Дома дори не е поменато името на Съюза, а в съответния правилник за
управлението на Дома се предвижда, че “може” да се има участието на
БНСС и ОСО “Христо Ботев”, също дал твърде много за изграждането на
Дома. Жалка печална ирония! Но какво и да бъде няма сила, която да
разкъса духовното единство между БНСС и Студентския дом в Средец –
престолния град на Българщината! И няма сила, която да отрече моралното
право на БНСС върху Студентския дом, след всичко сторено от Съюза за
него.
Дерзайте млади Бенесесенци – днес, утре и всякога, под свидната стряха на
вашия Дом! Бъдете достойни за него и жертвите, дадени за неговата поява!
Оправдайте и надеждите отправени към вас!

Васил Г. Янков
Бивш председател на студентския
строителен комитет и почетен член на БНСС

Стилиян Чилингиров,
в. Студентска борба, бр. 6 –7, 25.08.1940

НАЧАЛО НА СТУДЕНТСКОТО ОРГАНИЗИРАНЕ
Почти връстник на Висшето училище е и дружество “Наука”. Самото име
вече ни показва, какви са били неговите задачи – да сближи студентите,
като бъдещи научни ратници и да подпомогне тяхното развитие не в тесния
кръг на избраната от тях специалност, а в кръга на общото знание. Скоро,
обаче, тоя интерес към науката се изгражда в интерес към политическата
действителност, пълна с избухливата материя на тогавашните ни
партизански нрави. И, както трябва да се очаква, студентството по силата
на своята младост взема винаги страната на тия елементи, които са против
даден политически режим, независимо от неговата идеологическа и
практическа стойност. Власт ли е, тя не може да бъде добра. Още по-малко
добра може да бъде тя, ако не прескача границите на една държавна
общност и не мери преустройството и уредбата на целия свят, изобщо.
Пък и нови идейни течения, поникнали на чужда почва, които дириха
своите привърженици именно между чувствителната срещу всяка неправда
младеж, хвърлиха своите мрежи между студентите на Висшето училище. Те,
жадни за проява не в народен, а в международен мащаб, се поддадоха на
тия влияния и от дейци в областта на науката се обърнаха в политически
дейци. От тук до стълкновението с властите – държавна и университетска,
нямаше и стъпка. И това стълкновение, повтаряно не еднаж, не дваж,
застави най-сетне Академическия съвет да закрие дружество “Наука”, като
прибере и неговото знаме. Изведнъж студентството остава без място за
междустудентско общуване. Няма да бъде преувеличено, ако се каже, че то
до 1900 г. продължаваше да бъде разпиляно или да се събира нейде в
клубовете на тогавашната социал-демократическа партия, като излъчи из
своята среда люде, които скоро станаха било ръководители на самата тая
партия, било напътници на отделните й секции. През тая година тъкмо се
основа Студентския клуб. На първо време неговата задача беше да доставя
здрава и евтина храна не на всеки студент, а само на своите членове. Една
потребителна кооперация, без всякакви други домогвания. Наистина, в тоя
клуб често ставаха общостудентски събрания, но те все още продължаваха
да се свикват под знака на една строго очертана партийна принадлежност.
С нея се таксуваха и общостудентските акции.
Отначало това преодоляване се търпеше от всички студенти, но скоро
почна да додява на част от него. И студентството се раздели на две: на
националисти и на интернационалисти, като мнозиноството беше на
страната на последните. На тяхна страна беше и силата. Те принадлежаха
всички към една единствена политическа партия, когато първите бяха
обособени в няколко групи, според броя на останалите партии. Чувството
на студентска солидарност почти изчезна. Всеки студент започва да живее

със себе си и със своята партия, идеологията на която искаше да насади
поне между най-близките си другари. Това накара неколцина, които
мислеха за едно цялостно студентство, да вземат мерки, докато злото не
беше се разрастнало до нежелателни размери. Като първа мярка, към която
се пристъпи, беше промяната на устава на Студентския клуб. Приет през
времето, когато аз бях председател на клуба, той определяше целта му
така:
Чл.2 Студентски клуб има за цел:
а) да доставя на членовете си евтина, питателна и хигиенична храна и
б) да развива сближение и солидарност между студентите.
Наистина, втората точка от тази цел не можа да бъде осъществена напълно,
но, все пак, се тури едно добро начало. Нейн пръв резултат беше основания
от мене фонд за постройка на собствен Студентски дом, в който студентите
да намират не само питателна храна за тялото си, но и здрава научна храна
за душата си.
Колко се е успяло в това отношение, остава днешното студентство да каже.
Аз мога само с гордост да посоча днешната великолепна сграда на площад
“Народно събрание”, честта за първата копка на която се падна на мен.

Васил Янков,
в. Студентска борба, 9.08.1941

ЕДНА НЕЗАБРАВИМА ДЕСЕТГОДИШНИНА
30 май 1931 година. 11 часа сутринта. На площад “Нардно събрание” срещу
паметника на Цар Освободител, срещу величествения Ректорат, срещу
самото
Народно
събрание,
започва
тържественото
молебствие,
предшестващо полагането основния камък на Студентския дом – Домът на
нашата академическа младеж. Една от най-свидните и големи мечти на найдостойните студентски дейци, едно от най-значителните и красиви дела на
българското национално студентство, след толкова труд, усилия и жертви
получава реален израз в едно начало, края на което ще иска нови средства
и следователно нови усилия и изпитания. Но, сега е вече по-лесно...
Може ли да се забрави този върховен час – венец на славно минало,
надежден мост към светло бъдеще?! Родолюбивото студентство е на своя
пост. Но то не е само. Този път сред него са представителите на Н. В. Царя,
ректорите на 4-тях висши учебни заведения на българската столица, начело
с проректора на Държавния университет – високоуважаемия проф.
Баламезов, професори, заслужили граждани и скъпите представители на
Международната студентска взаимопомощ – г.г. д-р Кочник, М. Поберецки и
г-ца Татяна Киркова. Тук са най-сетне и многозаслужилите студенски
корифеи Стилиян Чилингиров и Тома В. Томов, а също и незаменимия
приятел на нашето студентство – проф. д-р Консулов – председател на
строителната комисия.
Чете се актът по полагане основния камък, който след малко ще бъде
вграден на вечни времена там.
Следват символичните удари на чука.
Започват речите – възторжени, но кратки, тъй както приляга на академици.
Говорят Софийският митрополит, д-р Кочник и председателят на БНСС –
Борис Коцев.
И най-сетне сякаш по поръчка, благодатен майски дъжд оросява
насъбралото се множество, озарено от най-висши подбуди и предава
небесен благослов върху току-що извършеното дело. Наистина, не може да
бъде забравено всичко отва от тези, които го преживяха и които бяха
вложили частица от себе си!
*
Днес Студентският дом е завършен, макар и все още не отговорил освен
частично на целите и нуждите, заради които бе изграден. Той не е и както
подобава владян и управляван от българското национално студентство. Но
това са преходни неща, които при добра воля и усилия могат да бъдат и
трябва да бъдат поправени.

Новото, величественото и неповторимото е, че той празнува своята първа
десетгодишнина като Дом на академическата младеж на свободна и
обединена, с малки изключения, България и ще има да играе още поотговорна и завидна роля! Значи не са били напразни пожеланията и
надеждите на тези, които са го градили? Тези пожелания стигнаха своя
апогей на 27 ноември същата 1931 година, когато върху покрива на
израслия колос бе издигнат божественият кръст и за първи път народният
трицвет.

в. Студентска борба, 8.12.1942

ЕДНА КОРЕКЦИЯ
БНСС води дълга борба, когато се решаваше Студентския дом да бъде
превърнат в аудитории. Това наше искане беше този дом да бъде използван
за истинското му предназначение като в него се устроят читални,
библиотеки и студентски общежития, салони за забави и сказки, и
канцеларии на студентските дружества и съюзи. Според заявленията на г-н
Ректора, някои от аудиториите и салоните ще бъдат освободени и
превърнати в занимални за студентите. Макар това да се прави по съвсем
други причини, все пак то е една корекция в разбирането на
университетските власти относно използването на Студентския дом,
построен с усилията и средствата събрани от БНСС.

в. Отечествен фронт, 13.09.1944

КОМИТЕТЪТ НА ОФ ПРИ СТУДЕНТСКИЯ ДОМ НАРЕЖДА…
Комитетът на ОФ при Студентския дом нарежда на управителните тела на
всички студентски организации, помещавали се в Студентския дом, да се
явят в петдневен срок, начиная от 13 т.м. в канцеларията на Студентския
дом, пл. “Народно събрание” 10, заедно с материалните и касовите книги за
проверка и предаване на имуществата. Неявилите се ще бъдат издирени от
Народна милиция и най-строго наказани.

в. Студентска трибуна, 29. 06. 1945

ОТКРИВАНЕ УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА ОСНС
На 27 юни 1945 год. в 10.30 ч. преди обед, в кино-залата на Студентския
дом, се откри учередителния конгрес на ОСНС.
Делегатите, заели определените места, оживено, на групи разговаряха.
Очакваха се официалните гости, които пристигаха един по един. Народният
генерал Добри Терпешев, верният приятел на народното студентство бе
посрешнат с неудържими акламации. След малко и славният помощниккомандир на І-ва Българска армия генерал-майор Щерю Атанасов, грабнат
на ръце от възторжените студенти, бе приветствуван с радост и мощно
студентско “ура”. Председателят на студентския ОФ комитет Дим. Русенов,
откри тържественото заседание. Избра се почетен президиум: маршал
Сталин, председателят на САЩ Труман, британския министър-председател
Чърчил, Георги Димитров, председателя на Съветската академия на науките
В. Л. Комаров, председателя на Българската академия на науките и
изкуствата проф. Михалчев и съветският академик Ник. Державин, Маршал
Тито.
За делови президиум бяха избрани от средата на делегатите: Д. Русенов, Н.
Папазов, П. Русев, Вас. Гайтанов, Ж. Рафаелов, Ат. Атанасов и югославските
делегати В. Вулатевич и В. Капел.
Дадена бе думата за поздравления на: м-ра на просветата Ст. Чолаков,
който от името на м-р-председателя г. Кимон Георгиев прочете приветствие
и от свое име поздрави конгресистите, като между другото каза:
“Позволете ми, драги студенти и студентки, да изразя надеждата си, че ще
проведете нашите заседания под знака на една висока любов, както към
своята непосредствена работа, така и към нашия народ. Нашият народ е
добър, той е твърде много страдал и изтезаван, но сега, когато той е
свободен, очаква нашите целокупни човешки грижи.
Пожелавам ви полезна работа, пожелавам ви успех в делото, което сте си
предначертали чрез единната студентска организация да се борите срещу
всякакви остатъци и всякакъв зародиш на фашизма. (Бурни студентски
ръкопляскания).
Да живеят българските студенти!
Да живее благородната и народополезна студентска антифашистка борба!
(Ръкоплескания).
Да живее българската наука, на която ние всички до един трябва да
посветим всичките си сили!
Да живее могъща, демократична, независима Отечественофронтовска
България!”
Поднесоха поздравления и генерал-майор Щерю Атанасов:
В приветствието си пред конгреса на ОСНС, пом. командирът на І-ва бълг.
армия ген.-майор Щерю Атанасов между другото, каза:

В историята студентството винаги е играло прогресивна роля. Във великата
руска революция студентите са били винаги начело, авангарда. Студентите
на белградския университет са именно новите строители на Титова
Югославия.
Студентите в България също така са дали много за революционното
движение. Много студенти загинаха в борбата срещу фашизма. В бълг.
армия има голямо количество студенти като командири, пом. командири и
войници, които се биха в първите редици на своите части.
Великият Сталин казваше: “От всички ценности, от всички капитали – найценни са хората. Преди всичко кадрите”. Именно в университета се коват
кадрите за нова О.Ф. България. За да може действително да се справи със
своята велика мисия – да поведе бълг. народ към щастливо бъдеще –
учащата се младеж трябва да бъде преди всичко единна. Тя трябва да бъде
споена, с общи усилия да усвои науката и да я тласне напред. Студентите
трябва да надминат своите учители, за да се гарантира действително
прогреса и щастливото бъдеще. Аз пожелавам на студентите успешно да
изградят своята организация и да се справят с трудностите, които ще
срещнат по пътя. Фашизмът не е изкоренен, фашистите не са се отказали от
своите намерения. Студентството трябва да работи и се бори срещу
остатъците от фашизма, под каквато и форма да се явят те.
Да живее единството на българското народно студентство!
Поднесе поздравления председателят на Съюза на работниците по
просветата д-р К. Драмалиев.
Изведнъж студентството се раздвижи. Пристигнал беше народният регент
Тодор Павлов, най-обичания човек на народното студентство. Понесен
буйно от делегатите, той се яви на трибуната. Неговите поздравления и
напътствия дълго ще се помнят.
Приветствуваха конгреса и председателят на ЦМК при Нац. комитет на
Отечествения фронт д-р П. Вутов:
“О.С.Н.С. се учередява, за да се бори за доунищожаване на фашизма у нас.
Ето кое е исторически важното, и затова ние се радваме, че в общи редици
народното студентство ще се оправя с фашизма, който най-много остава да
се крие по кътищата на университета и училищата.”
От името на Югославската делегация поднесе приветствия В. Булатович.
От името на преподавателите в университета проф. Даки Йорданов.
Председателят на Общоученическата организация Венелин Коцев
приветствува конгреса със следните думи:
Драги другари делегати,
Поднасям ви борческите поздрави на 150 хиляди средношколци, които чрез
своята единна антифашистка организация водят с жар борба за по-висока
дисциплина и демократичност в новото ОФ училище.
Честната средношколска младеж винаги се е вдъхновявала от героичните
дела на народното студентство.

Сега, в мирния период ние пак преследваме нашия път, другари студенти.
Ще се въоръжаваме с научни факти, ще щурмуваме и превземем крепостта
на науката, за да я поставим изцяло в служба на народа. Нашата
организация е първия курс от голямата ОФ школа. Антифашистката
Общоученическа организация ще бъде неизчерпаем резерв на сили за
ОСНС. Те ще оформят новия тип интелигент – първоармеец на културния
стопански фронт и на бойното поле, когато трябва да защитава честа и
интересите на нашия народ.
Да живеят делегатите от първия конгрес на ОСНС!
Да живее новата народна трудова интелигенция, кръвно свързана с
интересите на народа.
Да живее бойното сътрудничество между българската младеж, борческата
югославска младеж и прекрасната, героична младеж на СССР!
Никога толкова много възторг и младежка жар не се е сбирал на едно
място.
Тържественото заседание бе закрито, след което народното студентство
заедно с любимия си учител – регента Тодор Павлов, направиха обща
снимка пред родната “Алма Матер” – Ректората.

Студентският дом
в периода на Народна република България

1946 – 1990

Из Постановление №159а от 5.07.1957 г.

на Министерски съвет и ЦК на БКП
за по-нататъшно развитие
на образованието в България
в. Държавен вестник, бр.59, 23.07.1957

ПО ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
(…) Партийните организации и дружества на ДСНМ да вземат мерки
за премахване на съществуващата сега значителна откъснатост на
студентската младеж от обществено-политическите прояви в страната.
Културните клубове във висшите учебни заведения да станат
средище за най-разнообразни по форма и съдържание студентски прояви на
просветна и художествена самодейност.
Сградата на бившия студентски дом да се предостави не по-късно от
началото на учебната на 1957/1958 г. отново на студентите и да се
превърне в централен студентски културен клуб.
Да се разширят и разнообразят летните студентски бригади и да се
подобри политико-възпитателната работа в тях.(…)

в. Студентска трибуна, 15.12.1959

ЕДНО ОГНИЩЕ ЗА КУЛТУРА ЗАПАЛИ СВЕТЛИНИТЕ СИ
Тържествено откриване на Студентския дом на културата
Едно горещо желание на софийските студенти е вече действителност.
Новият Студентски дом на културата вече съществува и развива своята
дейност.
В петък вечерта стана официалното откриване на дома. Празнично
облечена и радостна младеж е изпълнила блясналия в светлини салон,
уютните фоайета. В 19.30 часа на сцената излизат членовете на деловия
президиум. Сред тях е и др. Митко Григоров, секретар на ЦК на БКП.
Студентите стават на крака и го посрещат с бурни ръкопляскания и
възгласи: “БКП, БКП!” В негово лице те приветствуват нашата скъпа и родна
партия, изразяват благодарността си за нейните грижи за младото
поколение.
В президиума бяха и другарите Иван Абаджиев, първи секретар на ЦК
на Комсомола, Иван Башев, зам.-министър на просветата и културата, Петър
Попзлатев, секретар на Изпълнителния комитет на Националния съвет на
Отечествения фронт, акад. Г. Наджаков, председател на Националния
комитет за защита на мира, и др.
Др. Любомир Пулейков, първи секретар на ГК на ДКМС, откри
събранието. Думата има др. Иван Абаджиев, първи секретар на ЦК на
ДКМС, посрещнат топло и сърдечно от присъстващите. Вълнуващ миг! “От
името на Централния комитет на Комсомола и Министерството на
просветата и културата обявявам Студентския дом на културата за открит! –
съобщава тържествено др. Абаджиев. – В навечерието на новата 1960 г.
нашата студентска младеж получава един голям и хубав подарък – свое
гнездо, свой дом за културна дейност. Това е нов, ярък израз на
непрестанните грижи на Българската комунистическа партия и
правителството за нашето народно студентство. Мисля, че изразявам
чувствата на всички, като заявявам от тази трибуна: “Благодарим ти,
партио, благодарим ти за непрестанните грижи към нас!”
Още едно огнище на културата запалва тази вечер светлините си. Нека
ни е честит новият културен дом, нека в най-скоро време той се превърне в
институт с важно значение за създаването на високи нравствени и
естетически добродетели сред нашата славна студентска младеж.”
След това той говори за революционните традиции на българското
народно студентство, за вярността му към народа и партията в миналото и
днес. Той подчерта радващите успехи на студентската младеж в цялостната
културно-масова дейност.
“Душата на Студентсия дом на културата – подчерта по-нататък др.
Абаджиев – трябва да бъде Комсомолът. Организациите на Комсомола във

висшите учебни заведения трябва да помнят, че възпитателните задачи на
дома няма да бъдат постигнати без тяхното непосредствено и близко
участие.
В деня на откриването на Студентския дом на културата нека
пожелаем неговият огън да не угасва и никога да не тлее; да разпалва
красота в душите на студентите; да влага своя скромен принос за създаване
на всестранно подготвени и комунистически възпитани млади специалисти,
верни до смърт на Комунистическата партия и народа, готови да отдадат
всичките свои сили, знания и дарования на великата цел – построяването
на социализма и комунизма в нашата родина. “
Др. Абаджиев съобщи, че ЦК на Комсомола подарява на дома
имущество на стойност 250.000 лева, а сега, в деня на откриването му – и
един телевизионен апарат.
На трибуната е др. Иван Башев, зам.-министър на просветата и
културата. “Има хубав стар български обичай – започна той, - когато се
отива в нов дом и особено когато стопаните на този дом са млади, да не се
отива с празни ръце. Натоварен съм да обявя, че ръководството на
министерството подарява на дома пиано. Надяваме се, че то ще свърши
добра работа.” Студентите изразяват благодарността си за скъпия подарък с
бурни ръкопляскания.
Хубавият народен обичай не е забравен и от другите гости.
Приветствия и подаръци поднасят: др. Петър Попзлатев – от името на
Националния съвет на Отечествения фронт (5.000 лвева). Др. Дим. Христов
– от името на Централния съвет на профсъюзите (художествена картина),
акад. Георги Наджаков – от името на Националния комитет за защита на
мира (художествена картина), Г. Мутафчийски – от името на Общонародния
комитет за българо-съветска дружба (над 100 тома
художествена,
политическа и научна литература), Л. Пулейков – от името на ГК на ДКМС
(радиограмофон и един магнетофон), Ж. Жейнов – от името на Сталинския
райсъвет (акордеон със 120 баса), полк. Дим. Угринов – от Театъра на
въоръжените сили, Г. Данева – от Културния дом на МВР, подполк. Стр.
Иванов – от Централния дом на народната армия.
Председателствуващият събранието съобщава, че е получена
поздравителна телеграма от Секретариата на Международния студентски
съюз.
Думата има Виктория Биолчева, студентска от Софийския държавен
университет. От името на всички студенти комсомолци от столицата тя
развълнувано отправи най-сърдечна и гореща благодарност към
Българската комунистическа партия и народната власт за прекрасния
подарък. “Студентската младеж – каза тя – е твърдо убедена, че найправилният път, по който трябва да върви, е светлият път, сочен от нашата
грижовна майка и мъдра ръководителка - Българската комунистическа
партия. И ние ще вървим неотклонно и твърдо по този път!”

Събранието изпрати поздравителна телеграма до ЦК на БКП. След това
се състоя голям концерт, в който участваха съставите при дома.
Късна нощ е. Студентите излизат на шумни групи на площада и се
обръщат да погледнат още веднъж красивата сграда, надписа “Студентски
дом на културата”, да отнесат едно последно впечатление от тази паметна
вечер.

Хар. Яръмов
в. Студентска трибуна, 1.01.1961

ПРЕД ПЪРВИЯ НОВОГОДИШЕН ТАНЦ
Сняг по... стените* Филолозите търсят компания* налъмът се дава на ръка*
най-дългата шахматна партия* Наздраве – без формалност!
Последните дни на старата година си отиваха необикновено топли. Но
в салоните на Студентския дом на културата вече бе навалял дълбок сняг –
от стените мълчаливо кимаха големи снежни човеци, весели скиори с
несъразмерни крайници летяха по бялата писта...
Нетърпеливите започваха да идват отрано. Те се втурваха към
гардеробите и след това със сериозни изражения четяха окачената
програма.
- Стоянчо, да отидем в единадесета зала. След малко там започва
телевизонното предаване.
Петков не чака втора покана. С Ивайло Кръстев те се отправят към
залата с телевизора доста бързо, дори повече отколкото е необходимо.
Може би заради двете колежки, които влязоха там преди малко. Нищо
чудно, ако в 12 часа двамата филолози посрещнат Новата година във
весела смесена компания. Дано!
На пропуска вече е задръстено. Прииждат все нови и нови групи от
развеселени студенти. Тази вечер семинарните упражнения, семестрите са
забравени, а от утре, от първите дни на новата година ще започнат
януарските изпитни спектакли. Нима за тях не е нужно и настроение?
Театралният салон е пълен. След няколко минути подбраната
новогодишна програма. Завесата се вдига. На сцената, в разноцветни
светлини – традиционната елха. В дъното – проспект на засипани със сняг
къщурки. Малки, блещукащи, сгушени и ...
- Ах, романтично ... – шепне Виолета и ласкаво гледа Минчо в очите.
Двамата четвъртокурсници медици изживяват в своя “гама” трепета на
новогодишната нощ.
Студентски естраден квинтет започва весела мелодия. На сцената се
втурва “каре” конферансиета. Кратка интермедия и тринадесет девойки с
пъстроцветни поли започват лирична песен. На сцената се менят светлини
и изпълнители, конферансиета и хумористи, следва мъжки вокален октет,
солови изпълнения на Росица Николова, Атанас Атанасов, дълги овации и
бисиране на Димитър Йосифов.
На пърия етаж около “търговските щандове” се трупат много
“клиенти”. Разбира се, не е лошо на първо място да се снабди човек с едно
красиво домино или една оригинална шапчица. Те могат да бъдат и хубав
новогодишен подарък. Малко по-встрани светлооката Росица подканя
посетителите да си опитат щастието в новогодишната томбола.

Гриша, секретарят на вузовския комитет на Комсомола във Висшия
институт за физическа култура, е един от щастливците. Още с първия билет
той спечели гласовита свирка. Неговата партньорка е също доволна. В
билетчето й ясно пише: “Печалбата, в размер на един ляв налъм, се
изплаща веднага”.
...В
кабината
на
кинооператора
забръмчава
монотонно
прожекционният апарат. В залата започва премиерна прожекция на
съветския филм “И сам воинът е воин”.
Текат последните часове на старата година. Последни разговори,
последни вълнения. Под книжния фенер в полуосветения ъгъл Велияна
Червеняшка от Инженерно-строителния институт и студентът по химия Иван
Цветков си разменят полугласни реплики. Какви ли са техните планове през
новата година? Но такъв разговор не се подслушва.
В Клуба на дружбата бавно се върти магнетофонна ролка. Тук цяла
вечер могат да се слушат лирични записи от далечни страни. Но сега клубът
е празен. Всички са слезли долу. Само над една от масите стоят две
приведени фигури.
- Ехей, шахматисти – провиква се някой от вратата. – Прекратявайте!
Ще изпуснете Нова година.
Шахматистите са от Физико-математическия факултет. Пенчо Велев и
Ангел Маджаров стават с въздишка – това е може би на-дългата партия в
историята на шахмата. Започната миналата година тя ще завърши през
новата. Ако не я забравят...
Защото навън разноцветни ракети браздят първата януарска нощ.
- Честита Нова година! – гърмят говорителите.
- Честито, колеги! – извиква Иван Желев от Химико-технологическия
институт.
Край бюфета се вдигат наздравици. Звънтят чаши с пенливо вино, със
софийско пиво, дори с плодов сок и лимонада. Без формалности. Да се
чукнем! Да бъде спорна, щастлива...
А най-нетърпеливите вече започват първия новогодишен танц.

в. Вечерни новини, 20.03.1961

СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ СЕ УЧИ И ВЪЗПИТАВА
В СВОЯ ДОМ
И през този месец дейността на Студентския дом е оживена и
разнообразна. Студентите могат да чуят интересни беседи, да репетират в
самодейния състав, да се веселят...
Още от началото на март вниманието на всички студенти без съмнение
привлече навременният разговор за нравственото възпитание на
студентската младеж. Първата тема бе изнесена от проф. Симеон Русакиев
на 7 т.м., след което бе прожектиран филмът “Те се срещнаха на път”. На
10 т.м. на същата тема се състоя литературно четене с участието на
студенти и на поетите-гости Б. Божилов, П. Стефанов, Д. Дамянов, Блага
Димитрова и Слав Караславов., а на 14 т.м. за участващите в лекториите
бяха прожектирани филмите “Щастие по трудни пътища” и “Незавършена
повест”. На 17 т.м. по нравственото възпитание на студентската младеж си
казаха думата и сатиричните състави при Инженерно-строителния институт
и при висшия икономически институт “К. Маркс”. На последната сбикра на
лекторията, на 22 т.м. ще се разменят мнения между студентите и ще се
отговори на зададените въпроси. Същата вечер във фоайето на дома ще
бъдат изложени табла със сатирични материали из студентския живот. Ще
се прожектира филмът “Ако всички хора по света”.
На 14 т. м. членовете на литературния кръжок “Димчо Дебелянов”
обсъдиха своя обща стихосбирка “Ято пред пролет”.
За любителите на музикалното изкуство представителният студентски
симфоничен оркестър изнесе концерт на 17 т.м. с творби от Моцарт, Глиер,
Росини и от П. Стайнов.
Чуждестранните студенти и българските студенти, които говорят
чужди езици, ще се срещнат днес в Клуба на дружбата на вечерта,
посветена на годишнината на Парижката комуна. Вчера тържествено се
чествува националният празник на Ирак, а утре и на 24 т.м. ще се чествуват
националните празници на Иран, Гърция и Кипър.

Антон Кафезчиев
в. Народна култура”, 20. 05. 1961

ВРАТИТЕ СА ОТВОРЕНИ
Преди две години голямото здание на площад “Народно събрание”,
където се помещаваше Театърът на народната армия, смени своето
предназначение. От месец на месец броят на афишите, залепени пред
входа на сградата, ставаше все по-голям, все повече ставаха и младите
хора, които влизаха, разглеждаха афишите и излизаха. Младите хора бяха
студенти, а на светлата фасада на заобленото здание отдалеч се
открояваше надписът “Студентски дом на културата”.
Но това, което се виждаше отвън, светещите почти до полунощ
прозорци, афишите и студентите. А за това, което се върши вътре, ще ви
разкажем сега...
Танцовата трупа
В малкия салон на II етаж все още е запазена украсата от големите
пролетни балове. От тавана се спускат разноцветни гирлянди, а по стените
големи платна ви подготвят за утрешните космически полети. Но в салона
стават други, още по-интересни неща. Наредените в средата му в две
успоредни редици момчета и момичета изведнъж се разгръщат, оркестърът
в ъгъла засвирва познатата още от детинството игрива мелодия и по
паркета отекват ситни, забързани стъпки. Дванадесет момичета в зелени,
раирани рокли и седемнадесет момчета в червени ризи и кафяви панталони
ту се събират на куп, ту образуват лъкатушна змия. Танцовата трупа при
Студентския дом репетира сюитата “Трифон зарезан”. До премиерата има
още много време. Тя ще бъде едва след шест месеца, и то в Чехословакия.
Строгият, но сърдечен ръководител махва с ръка и оркестърът плавно
заглъхва.
- Йорданка, Росица Цекова, Сашо Маринов, Митко от МЕИ... – изрежда
той, - ... утре ще ходят в мина “Чукурово”. Тръгване в 4 часа. Връщане
вечерта.
И както жителите на Благоевград и Търново, както колегите им от
мини “Пирин” и “Бобов дол” чукуровските миньори утре дълго ще
ръкопляскат на “Шопската” и “Тракийската сюита”, на “Пайдушкото”, на
“Заешкото”...
Отдихът е достатъчен, тъпанът задумква и “змията” се раздвижва
отново...
Киноклубът
Лада Бояджиева – ръководител на сценарийната и режисьорската
секция при студентския киноклуб, довършва доклада си. Младите
кинолюбители вече са запознати с основните принципи при изработването
на документалните филми. След това тежките зелени пердета на
прозорците се спущат, лампите се загасват и в 11 зала, започва

прожекцията на двата български документални филма: “40 години Велика
октомврийска социалистическа революция” и “50 години женско движение”.
Тридесетте младежи и девойки внимателно наблюдават екрана, за да могат
да преценят прожектираното във връзка с онова, което Бояджиева, току-що
им е казала.
Тазвечерната сбирка на киноклуба е много важна. Само след два
месеца младите кинолюбители ще снемат третия си филм, посветен на
славния БОНСС.
В съседната зала се занимава секцията на операторите. Те усърдно
изучават устройството на кинокамерата, тънкостите на осветлението,
всичко онова, което ще им трябва при практичната работа.
Но студентският киноклуб развива и голяма пропагандаторска дейност.
Организираната през тая учебна година кинолектория привличаше на всяка
лекция-прожекция по 1 300 студенти...
Академичният хор
До една от вратите на коридора са застанали 3 момчета. Те стоят вече
20 минути и очакват да стане 21 часа. А през това време сякаш че на вълни
идват отсечени удари на пиано, извисяват се сопрани, миг след това
надделяват баси. Зад вратата репетира Академичният хор “Г. Димитров” –
гордостта на студентския дом. Репетира за предстоящия си концерт в чест
на 24 май в зала “България”.
Най-после вратата се отваря и в коридора излизат пушачите. Почивка.
Диригентът Ангел Манолов, който вече почти три десетилетия оглавява
Академичния хор, не прави забележка на закъснелите. Първокурсничките от
Филологическия факултет Ани Спасова, Константина Гуляшка и Минка
Златева не са закъснели от нехайство. Преди всичко те са студенти и
допреди малко са били на консултация. 120-те хористи са се пръснали на
малки групички – до прозорците, до пианото, в ъглите. Сега те се вълнуват
за прекарването на лятото, за наближаващия концерт, за предстоящия
изпит на приетите преди 8 месеца нови хористи.
Почивката свършва. Манолов чука с камертона си и в залата вече е
тихо. Бодър акорд на пианото и чистите гласове уверено се издигат нагоре.
“Родино, родино,
зад прозорците цяла шумиш...”
Литературният кръжк “Д. Дебелянов”
Четенето на разказа е започнало преди 45 минути, но в залата е все
тъй тихо, както в началото. Ниският студент с бухналата права коса
прелиства една след друга страниците си...
Минава 23 часа. Литературният кръжок “Д. Дебелянов” завършва
своята сбирка. Двадесетина членове на кръжока и многобройните гости
слизат по стълбището, но коментарите за разказа, за състоялото се педи
две седмици литературно четене, за предстоящото записване на стихове на
младите поети-кръжочници от Радио “София”, за вечерта на младия

белетрист не стихват и на улицата. И това не е изключение. Всеки вторник
е така.
Един от празниците
Неделя. Ръми, но от всички страни към централния вход на дома
прииждат студенти. Тая заран започва празникът на филологическия
факултет при университета.
Два дни от сцената не заглъхват звънките гласове на малките хорове,
стъпките на танцьорите, словата на рецитаторите и артистите. Трудно е на
журито да определи кои са най-добре подготвените. Дали вокалната група
на ІV курс – френска филология, дали хорът на І български, дали
оригиналната сценка на ІІ български... Пеят, танцуват, декламират и свирят
утрешните учители, а високо над тях сякаш грее славния лозунг на
бонсистите: “Където народът – там и ние!”
Разказахме ви за четири от делниците и за един от празниците в
Студентския дом на културата. Но ние не говорихме за стотици други
делници и десетки празници. Не говорихме за делниците на симфоничния
оркестър, на драматичния състав, на вокалната група, на сатиричния
състав, на клуба на дружбата. Не говорихме за общостудетския преглед на
художествената самодейност. – за десетките отлично представили се
хорове, драмсъстави, танцови трупи, индивидуални изпълнители. Не
говорихме за вечерта на Фер. Лист. За вечерта, посветена на борбата срещу
религиозните отживелици, за лекторията за нравственото възпитание на
студентите, за празниците на другите висши училища и факултети. Но те
заслужават да се кажат за тях много и най-топли неща. Все по-богат, все
по-пълнокръвен, по-осмислен става културния живот на студентите в
София. И немалко за това се пада на студентския дом на културата, на този
четириетажен дворец, чийто врати винаги са отворени.

К. Славова
в. Студентска трибуна, 21. 05. 1963

ЕДНА ВЕЧЕР В СТУДЕНТСКИЯ ДОМ НА КУЛТУРАТА
На площад “Народно събрание” се издига висока бяла сграда. Там
винаги се трупат студенти, разговаря се на различни езици – арабски,
индийски, руски, до късно през нощта светят прозорците. Това е
Студентският дом на културата – средище на разнообразна културна и
просветна дейност сред студентите.
Към дома е създаден клуб на дружбата, който обединява всички
чуждестранни студенти, чествува националните им празници, организира
срещи с пионери, работници, екскурзии и бригади. От друга страна,
Студентският дом на културата контролира работата на културните клубове
към висшите учебни заведения. Провежда интересни кинолектории. В него
гостуват изтъкнати дейци на изкуството, водят се творчески дискусии.
Към дома са създадени представителни групи: симфоничен оркестър,
академичен хор, естрадна група, литературен кръжок, вокално-битова
група, танцов състав, театрална студия, киноклуб.
Тая вечер посетихме някои от репетиращите групи. Пред една от
вратите ни грабна кръшна ръченица. В салона студентите репетират вихрен
и буен танц. Лицата им са зачервени и усмихнати. Те играят с голямо
увлечение и темперамент. Бих казала – удивително. Този състав с
ръководител Иван Тодоров е създаден през 1957 г. Няколко месеца покъсно той спечели първото място на студентския фестивал в Страсбург. В
1958 г. студентите са отново първенци в Тулуза. В Поатие през 1961 г. още
едно първо място, докато накрая идва голямата награда на VІІІ
международен младежки фестивал в Хелзинки.
В съседната стая репетира сатиричният състав с художестен
ръководител В. Станилов. Той не е регистрирал международни успехи,
както танцовият състав, но сред студентите има много почитатели и
приятели, защото репертоарът му е твърде интересен.
В театралната студия цари по-спокойна и академична атмосфера.
Съставът, който миналата година постави “17-годишните” от Боян Болгар,
сега има нова постановка на режисьора Леон Даниел – “Разказ на едно
момиче” от Тверской. Тук чести гости са режисьорите Вили Цанков, Сашо
Стоянов, Леон Даниел. В момента колективът разглежда някои творчески
въпроси на театъра. Работата му в последните месеци е върху отдели
етюди и подготовка на новата постановка.
Най-младият сътав – вокално-битовият – се състои от 14 момичета,
които са посветили свободното си време на българската народна песен. И
въпреки че съставът е създаден отскоро, има вече немалко концерти и пред
кремиковските
работници, и пред чуждестранните студенти, и пред
работническия колектив на фабрика “Малчика”, и на още много места.

На всички състави при Студентския дом на културата предстои
сериозно изпитание. Затова атмосферата е трескава и напрегната. Всички с
трепет очакват тържествения концерт, посветен на 1100-годишнината от
създаването на славянската писменост и култура.
Напускаме бялата сграда с приятно чувство. Развълнува ни
трудолюбието на студентите самодейци, тяхното майсторство и
амбициозност. Дълго след нас навярно големите прозорци са били
осветени, дълго младежите са танцували своите кръшни ръченици, пели
своите нежни песни, репетирали...

Д. Мутафов, Хр. Нурев, К. Захариев
в. Студентска трибуна, 28. 05. 1963

КАК БЕ СЪЗДАДЕН АКАДЕМИЧНИЯ ХОР
Още като ученици в Русенската мъжка гимназия у нас беше закърмена
любов към песента и хоровото дело от нашия учител по музика Ал.
Йорганджиев. Заедо с Ангел Манолов ние пеехме в гимназиалния хор,
където той беше солист. През учебната 1930/1931 година образувахме хор
при ученическото въздържателно дружество при Русенската гимназия с
диригент А. Манолов. През есента на 1932 г. бяхме вече студенти в
Софийския държавен университет. И там у нас се породи идеята да
продължим хоровото дело. Диригентът беше налице. Като хористи
привлякохме и други младежи. Така се комплектува първият мъжки състав
на академичния хор.
Първоначалната ни работа започна при извънредно тежки условия. С
мъка успяхме да получим разрешение да правим първите си спевки в
недовършената сграда на Студентския дом. Репетиционна зала ни беше
една стая без прозорци, без дюшеме и осветление. Душата на хора – негов
диригент и организатор – беше Ангел Манолов.
Работата започнахме без никаква морална и материална помощ от
страна на университетските власти, от обществеността. Само благодарение
на ентусиазма и любовта към хоровото дело на диригента и първите
хористи, академичният хор пое своя път, който го доведе до днешното му
състояние – да бъде гордост на студентската младеж и на страната ни, да
завоюва златни медали и лауреатски звания на много международни
конкурси.

в. Студентска трибуна, 29. 05. 1963

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ
АКАДЕМИЧЕН ХОР “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”
Скъпи другари и другарки,
Поздравявам най-сърдечно представителния академичен хор “Георги
Димитров” по случай 30 години от основаването на хора и награждаването
му с орден “Червено знаме на труда”. От сърце приветствувам и неговия
основател и главен диригент заслужилия артист другаря Ангел Манолов с
50-годишния му юбилей и 30-годишна народополезна хорово-диригентска
дейност.
Партията и нашият народ високо ценят големия принос на вашия
колектив в изграждането на родната прогресивна музикално-хорова
култура. Излязъл из недрата на народното студентство, верен на неговия
лозунг “Където народът – там и ние”, представителният академичен хор
цели 30 години е ревностен радетел на звучната родна песен у нас и в
чужбина, откърми много наши изтъкнати и с международна слава певци.
Вашият пример е достоен за подражание.
Желая на вечно младия хор по-нататъшен разцвет на неговите
творчески сили и високо художестевно майсторство, нови завоевания в
хорово-изпълнителското изкуство, за да вдъхновява и занапред към трудови
подвизи строителите на социализма и комунизма в Народна република
България.
Стискам на всички ви крепко ръце.

Тодор Живков
29. 05. 1963 г.

Л. Симеонова
в. Вечерни новини, 19. 10. 1963

ГРИЖИ ЗА ЕСТЕТИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА СТУДЕНТИТЕ
През този семестър Студентският дом на културата организира богата
и разнообразна програма – среща с изтъкнати дейци на литературата и
изкуството, лектории и др.
Прегледът на студентските кинолюбителски филми винаги е привличал
много зрители. Но тази година освен прегледа се организира и
конференция по въпросите на кинолюбителството.
Ще бъдат изнесени и няколко лекции на тема “Абстракционизъм в
изкуството”.
Музикалната лектория организира среща с лауреати на ІІ-рия
международен конкурс за млади оперни певци в София, а за любителите на
камерна музика – среща с квартет “Аврамов”. Народният артист Любомир
Пипков и композиторът проф. Г. Димитров ще се срещнат със стдуентската
младеж, ще й разкажат за своите планове и работа. На тези срещи ще
бъдат изпълнени някои техни творби.
През този семестър естрадният оркестър с обновен състав и обогатен
репертоар ще изнесе няколко концерта.
Модерни, бални и класически танци ще може да изучава всеки, който
пожелае, в школата за танци.
Литературният кръжок “Д. Дебелянов” организира срещи с Валери
Петров, Веселин Ханчев и Камен Зидаров.

С. Чолакова
в. Студентска трибуна, 19. 11. 1963

МНОГО ИЗНЕНАДИ ЗА ПРАЗНИКА
Като старо българско злато
Заблестяват пъстрите носии на сцената. Посипват се скокливите звуци
и ръченицата, ситна и лека, завладява залата. Гледката е толкова
пленителна за няколкото чужденци, които са влезли да погледат, че
тактуват и ръкопляскат по време на целия танц към музиката.
“Отново, отново!” – тези думи са се носили и в залите на Тулуза,
Поатие, Руан. И темпераментните танцьори на Студентския дом едва са
поемали огромните букети. Три пъти танцовият състав се завръща от
Франция лауреат. А Йорданка Цалапиева, Росица Цанкова и Димитрина
Андреева още разказват за Хелзинки. И от този фестивал съставът донесе
златни медали.
Колко остоумие и жизнерадост блика от новия български танц “Трифон
Зарезан”. Дълго време са се готвили студентите под ръководстовто на Иван
Тодоров. И музиката е хубава. Нея Стефан Кънев е написал специално за
колектива.
Репетицията, която е спряла само за миг, започва отново. И отново
сякаш старо българско злато се посипва на сцената.
Три малки концерта
Малката светлина се плъзга по бляскавите инструменти. Мелодията
рони леки звезди. Естрадният оркестър изпълнява “малка синя луна”.
Изведнъж ритъмът се сменява и светлината става ярка. Дамският вокален
квартет пее “ча-ча”. Има много настроение в тази мелодия и е така хубаво в
топлата есенна вечер... После пеят солиста Михаил Манолов, Грета
Ганчева, Христо Баларов, Мими Таларкова и Юлия Ганчева.
Оркестърът спира, но музиката продължава да свири и да изпълва
меката вечер. Тази музика се чува от другия етаж на Студентския дом.
Свири симфоничният олкестър с диригент Алипи Найденов. Музиката е
нова, непозната. Написана е от млади композитори, студенти в
консерваторията.
Концертът се прелива с друг – с песните на Академичния хор “Георги
Димитров”. Заслужилият артист Ангел Манолов изведнъж разбира, че някой
не пее. Маха с палката. После вижда, че не са пяли няколко души.
Приближава към малката групичка и взима от ръцете на Юлия голям лист.
- Това са нашите предложения за програмата на Студентския празник –
оправдава се Юлия.
Диригентът се усмихва и вдига пак палката. Всички утихват.

Тайната
С отварянето на вратата вътре смехът секва. Студентите бързо сядат
по столовете.
Ръководителят Васил Станилов прибира листовете.
- Няма ли да продължите?
- Не. Нашата репетиция е тайна. Изобщо таен е целият ни спектакъл.
Искаме да бъде изненада за студентския празник.
Все пак ръководителят на сатиричния състав издава малко от тайната.
- Спектакълът ще бъде изнесен съвместно с естрадния оркестър. С него
си сътрудничим от миналата година...
Свети целият Студентски дом на културата.
След лекции студентите репетират. Готвят се за студентския празник.
За да бъде весело и приятно.

в. Софийска правда, 5. 09. 1964

ОГНИЩЕ НА КУЛТУРАТА
Разположен е в центъра на столицата, на площад “Народно събрание”.
През деня, а най-често вечер, когато опустеят аудиториите и залите тук се
пренася оживената извънуниверситетска дейност на столичните студенти.
Почти всяка вечер големият салон на студентския дом се изпълва с
шумяща, весела младеж, дошла да срещне любим артист, композитор, или
поет, привлечена от хубава музика или интересна беседа. Няколко стотин
младежи и девойки са постоянните посетители. Това са членовете на
представителните студентски колективи, заслужили вече всеобщо
признание – хористи, оркестранти, танцьори, певци, артисти, рецитатори,
кино и фотолюбители, млади поети.
Студентският дом на културата е създаден през 1958 г. по решение на
ЦК на ДКМС и Министерството на народната просвета. Неговата дейност е
разнообразна и цели да повишава културата и възпитава естетически
студентите, да бъде едно целенасочено и осмислено идеологическо оръжие
на Комсомола. Няколкогодишното съществуване доказва голямата роля и
силното влияние, което този институт упражнява в културно-масовата
работа на нашите студенти.
Дейността на дома се развива в няколко направления. Преди всичко се
осигурява идейносмислен, съдържателен и разнообразен отдих на
студентите. За целта се предвиждат срещи с известни наши общественици,
културни дейци, чуджестранни гости. На тях се разглеждат актуални
животрептущи политически, икономически и културни проблеми, от които
будната студентска младеж се интересува. Освен това любими са вечерите
на поезията, на танците, на музиката и драмата, които са придружени със
съответни концерти или прожекции на филми. Голяма популярност е
придобила нашата кинолектория, с разнообразна тематика като например
“Любими киноактьори” – в два цикъла по шест артиста или “Прочути
кинорежисьори” и т.н.
Богата е концертната дейност, която развива Студентският дом чрез
своите представителни състави и благодарение на съставите на културните
клубове при ВУЗ, методически ръководени от Дома. Със своя издържан и
художествен репертоар, разнообразен и идейно насочен, съставите на Дома
печелят високи оценки както от публиката, така и от специалистите.
Академичният хор “Г. Димитров”, Танцовият колектив, Симфоничният и
Естрадният оркестри представляват достойно студенсткото изкуство не само
у нас, но и в чужбина. Между най-големите изяви на Академичния хор “Г.
Димитров” са фестивалите в Берлин, Букурещ, Москва, Будапеща и Виена,
откъдето бяха донесени златни медали. Златен медал донесоха и
танцьорите от Хелзинки.

Едно голямо признание на Дома, на усилията на самодейците, на
амбицията и подготовката на ръководителите е безспорната студентска
победа на Втория републикански фестивал. През цялата година нашите
колективи развиваха активна дейност, подчинена изцяло на чествуването
на 20-годишнитата на Девети септември. И затова резултатът беше отличен
- и четирите състава, представляващи студентската самодейност
(представителният симфоничен оркестър, танцовият състав, академичният
хор и естрадният оркестър) получиха златни медали.
Друга страна в работата на Дома е работата с чуждестранните
студенти. В Клуба на дружбата, съвместно с българските си колеги те
получиха възможност да изучават нашата история и български език, да
посещават наши строителни обекти и туристически кътове, да празнуват
своите национални забележителни дати, да развиват културна дейност.
В дните след славната годишнина Студентският дом на културата
организира и ще организира множество беседи с наши политически,
стопански и културни дейци, разнообразни вечери и множество концерти
пред студентската, работническата и селската младеж в страната. Това ще
бъде нашият принос към всенародното чествуване и скромна дан на
признателност и благодарност към партията-ръководителка.

в. Студентска трибуна, 4. 10. 1966

ОБЯВА
Вие, първокурсници от София, навярно скоро ще започнете да
посещавате голямото здание на площад “Народно събрание” – Студентския
дом на културата. Вместо да ви разказваме за него, ще му дадем думата:
Студентският дом на културата обявява
КОНКУРСИ
За попълване на художествените състави:
1.Академичен хор “Георги Димитров” – носител на ордените “Червено
знаме на труда” и “Кирил и Методий”, лауреат и носител на златни медали
от световните младежки фестивали в Берлин, Букурещ, Москва, Будапеща и
Виена, лауреат и носител на златни медали от І и ІІ републикански
фестивал.
2.Академичен симфоничен оркестър – лауреат и носител на златен
медал от ІІ републикански фестивал.
3.Танцов състав – носител на орден “Кирил и Методий”, лауреат и
носител на златен медал от VІІІ световен младежки фестивал в Хелзинки и
на ІІ републикански фестивал.
4.Студентски театър – лауреат и носител на златен медал от ІІ
републикански фестивал.
5.Естраден оркестър.
6.Битова вокална група.
7.Естрадна вокална група.
8.Състав за модерни танци.
9.Народен оркестър.
Конкурсите ще се проведат от 5 до 15 октомври.
Справки и записвания:
Студентски дом на културата
пл. “Народно събрание”
І етаж, стая 5, тел. 7-16-51
И още нещо ново през тази година
От 20. 10. 1966 г.
СДК открива студентски киноуниверситет
В него ще се запознаят с проблеми от историята и теорията на киното,
кинопублицистиката. Всяка лекция ще бъде придружена с прожекция на
филм
от
нашата
и
световната
класика.
Срокът за обучение е 3 семестъра.
Карти – чрез ВК на ДКМС.

в. Студентска трибуна, 27. 12. 1966

ПРИ БАБА МАРА...
Няма по-популярна фигура в Студентския дом на културата от баба
Мара. Тази жена, приятел на чистотата, е любимка на всички. Наричат я
обикновено – БАБЕ. От 1954 г. тя работи в този дом. Цялата негова история
е свързана с тази проста и добра, взискателна и отзивчива жена. Усмивката
е най-голямото й качество.
Баба Мария Доринова е на 67 години. Има три деца и пет внука. Един
от внуците – Иван Иванов е студент във Висшия икономически институт
“Карл Маркс”...
- Бабе, какво ще кажеш на студентите по случай новата година?
- Сине... на 31 декември по старому ще заключа Студентския дом. Да е
харна Новата... По-малко да ми цапате, а когато дойде време за изпитите
през януари, по-малко да стоите в Дома, защото книгите сами не се четат...

Ани Златева
в. Народна младеж, 27. 03. 1967

С ПУЛСА НА ЮБИЛЕЯ
Студентският дом на културата пред 50-годишнината на Октомври
Има една сграда на широкия площад пред Народното събрание, чиито
прозорци светят до късно, а после от нея по смълчаните улици се
разпръсват оживени и малко уморени млади хора.
Твърде млад е Студентският дом на културата – има възрастта на един
третокласник. Около 450 души след напрегнатата работа в института идват
тук, за да се приобщят към изкуството. Сега в заниманията на отделните
състави се усеща някакво съсредоточаване – половинвековната победа на
Октомврийската революция трябва да бъде отпразнувана с подходяща сила
и мащабност.
От концертния подиум ще зазвучат нови съветски песни, изпълнявани
от Академичния хор “Георги Димитров”. Репертоарът на симфоничния
оркестър ще бъде обогатен с произведения на световноизвестни съветски
композитори, младите танцьори ще залюлеят сцената в ритъма на
украинския гупак. Студентският театър подготвя нова постановка на пиеса
от съветския автор, с която ще участва и в общостудентския фестивал на
драматическите състави. Рецитаторите отново ще излязат пред
почитателите на съветската поезия с нови изпълнения. “Студентска пролет”
– така се нарича прегледът на естрадните състави във ВУЗ през тази
година. Интересни ще бъдат и срещите с колегите от останалите студентски
градове в страната...
Младите кинолюбители са решили да участват в конкурса на
Българското радио и телевизия, посветен на славната годишнина.
Интересни са заниманията на вечерния киноуниверситет, който вече втори
семестър продължава по два пъти в седмицата да привлича в салона
почитателите на киноизкуството. В програмата са включени едни от найголемите постижения на съветското кино. Освен това преди известно време
беше организирана Седмица на съветския филм, в която бяха прожектирани
“Броненосецът “Потемкин”, “Комунист”, “Девет дни от една година”, “Чисто
небе” и др.
Уговорени са също срещи на студентите с акад. Ангел Балевски за
критиката на съвременната буржоазна идеология, с генерал Владимир
Стойчев и генерал Щерьо Атанасов – участници в Отечествената война.
Чуждестранните студенти, които учат при нас, също се радват на
достатъчно внимание и възможности за културен отдих и творческа изява.
Клубът на дружбата вече утвърждава свои традиции. На 23 и 24 април ще
се проведе фестивалът на чуждестранните студенти. За него усилено се
готви естрадният оркестър към клуба. Трети месец пратениците на
младежта от различни кътчета на земята гледат кинолекторията “Из

страната на съветите”, старателно се готвят за конкурса “Какво знаеш за
Ленин и Съветския съюз”. Наскоро те ще се срещнат със съветския
посланник и военния аташе на посолството, с полковници – участници във
Великата отечествена война.
А в навечерието на големия празник жизнерадостните участници в
съставите на студентския дом ще посрещнат очаквани гости –
представители на съветската студентска младост. Заедно с тях ще изнесат
голям концерт в Радомир, близо до мястото на Владайското войнишко
въстание, което пламна като отблясък от пожара на Октомври.

в. Работническо дело, 6. 05. 1967

ВТОРИ РЕПУБЛИКАНСКИ ФЕСТИВАЛ
От утре в столицата започва тридневен радостен празник на младостта
– Вторият републикански студентски фестивал. Четири хиляди девойки и
младежи от различни висши учебни заведения в страната ще покажат
своите завоевания в областта на художествената самодейност. Три дни от
сутрин до вечер в Студентския дом ще се състезават няколко драматични и
18 танцови колектива; в салона на ВИТИЗ ще демонстрират своето изкуство
рецитатори и естрадно-сатирични състави. Зала “България” ще се оглася от
песните на индивидуални изпълнители, на хорови и инструментални
състави.
Освен на състезателните сцени студентите ще покажат своето изкуство
и на открити естради в Парка на свободата и в западния парк “Хр.
Смирненски”, ще гостуват с програми на строителите от Кремиковци, в
предприятия и училища.
В дните на фестивала ще се състои конференция на студентски
киноклубове, в която ще вземе участие и студентската делегация от
Югославия. Ще бъде уредена самодейна фотоизложба.
Фестивалното знаме ще бъде вдигнато довечера, когато, положили
венци пред Мавзолея, пред Братската могила и Паметника на Съветската
армия, участниците във фестивала ще се съберат за тържествен концерт
пред Студентския дом.
Във връзка с Втория републикански студентски фестивал, който е
първи етап на Втория републикански фестивал на художествената
самодейност, вчера в Студентския дом се състоя пресконференция.

в. Студентска трибуна, 3. 01. 1978

ПРЕЗ ГОДИНАТА

в Централния студентски дом на културата
* През 1978 г. Студентският дом на културата ще чества своята 20годишнина. В чест на юбилея ще бъдат издадени фотоалбум за дейността
на дома, диплянки за отделните творчески колективи, сборник “Хоризонт 4”,
грамофонна плоча и паметна значка.
* Работата на дома ще бъде разнообразена с интересни форми на
лекционна пропаганда – студентски университет по музика, литературни
четвъртъци, театрални вторници, лектория “Танцът през вековете и днес”,
киноуниверситет.
* Ще продължи да се поддържа традицията на срещи с творчески
колективи, известни дейци на социалистическото ни изкуство.
* Във връзка с честването на 100-годишнината от освобождението на
България от османско иго и световния младежки фестивал в Хавана ще
бъдат организирани: преглед на студентската художествена самодейност по
жанрове,
международни
студентски
филмови
празници`78,
ІХ
международен конкурс за забавна песен, V творческа среща-разговор
“Съвременност и студентско литературно творчество”, ХІ изложба
фотоконкурс “Студентски мигове”, дни на сатирата в Свищов. Изложба –
конкурс на политическия плакат.
* В чест на студентския празник ще бъде организирана седмица на
студентското художествено творчество.
* Ще се проведе цикъл от тематични вечери, посветени на дружбата
между нашата младеж и младежта на социалистическите страни.
* За да се разнообрази свободното време на студентите, ще се
организират балове на самодееца, на девойката, пролетни и новогодишни
концерти, забавни вечери и др.

в. Студентска трибуна, 20. 12. 1978

ЛЮБИМО ТВОРЧЕСКО СРЕДИЩЕ

за идейно-естетическо възпитание на академичната младеж
Двадесет и пет годишнината от създаването на Централния студентски
дом на културата събра на вълнуващ празник в петък, 16 декември,
представители на столичната академична младеж, участници в самодейни
художествени колективи, бивши и настоящи студентски деятели, много
почитатели на студентската културно-творческа дейност. В тържественото
честване в големия салон на ЦСДК участвуваха другарите Георги Григоров,
завеждащ отдел “Организационен” на ЦК на БКП, Иван Милушев,
заместник-председател на Комитета за култура, Рашко Рашков, секретар на
Софийския ГК на БКП, Андрей Бунджулов, секретар на на ЦК на ДКМС,
проф. Михаил Савов, заместник-министър на народната просвета и
председател на СВО, Рашко Грозков, заместник-председател на СВО.
В доклада на директора на ЦСДК Генади Генадиев, беше подчертана
активната и многостранна организаторска, методическа, художественотворческа дейност на този най-крупен студентски институт за идейноестетическо възпитание на българската академическа младеж. Идеята
българското студенство да си има свой дом, популяризирана още през 1904
г. от проф. Иван Шишманов и довела до полагането на основна копка през
1931 г., получи истинската си реализация едва в годините на народната
власт благодарение на живителния полъх на историческия Априлски пленум
на ЦК на БКП. Днес ЦСДК е авторитетно културно-творческо средище за
разкриване и утвърждаване младите таланти, в което са започнали пътя си
в изкуството много именити наши творци.
Другарият Георги Григоров обяви указа на Държавния съвет на НРБ за
награждаване на Централния студентски дом на културата с орден “Червено
знаме на труда”, първа степен. Той поздрави от името на ЦК на БКП
колектива и участниците в художествените състави на ЦСДК и им пожела
нови творчески завоевания.
Секретарят на ЦК на ДКМС Андрей Бунджулов обяви решението на
Бюрото на ЦК на ДКМС за награждаването на ЦСДК с вимпел “Петимата от
РМС” и прочете поздравителен адрес.
Приветствие от името на министъра на народната просвета произнесе
проф. Михаил Савов.
Участниците в тържественото събрание изпратиха телеграма до
Централния комитет на Българската комунистическа партия.

в. Студентска трибуна, 6. 12. 1983

КЪМ НОВИ ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ
Българската културна общественост добре познава и цени изкуството
на представителния академичен хор “Георги Димитров” при Централния
студентски дом на културата, чийто половинвековен юбилей, а заедно с
това и 50-годишната творческа дейност и 70-годишнината на неговия
основател и главен художествен ръководител н.а. Ангел Манолов, бяха
тържествено отбелязани на 2 декември в столичната зала “България”.
Тук бе и генералният секретар на ЦК на БКП и председател на
Държавния съвет Тодор Живков.
Присъствуваха кандидат-членът на Политбюро и председател на
Комитета за култура Георги Йорданов, членът на Държавния съвет Станка
Шопова, първи секретар на ЦК на ДКМС, завеждащи отдели на ЦК на БКП,
министри, много почитатели на хоровото изкуство. Прочетено бе
поздравително писмо на другаря Тодор Живков, което бе изслушано с
голямо внимание и бе изпратено с бурни ръкопляскания.
Заместник-председателят на Държавния съвет Георги Джагаров обяви
указ на Държавния съвет за награждаване на Академичния хор с орден
“Георги Димитров” по случай неговия юбилей и за неговите високи
постижения в пропагандирането на хоровото изкуство сред младежта.
От свое име и от името на колектива н.а. Ангел Манолов благодари на
ЦК на БКП и лично на другаря Тодор Живков за вниманието и грижите,
които полагат за творческото израстване на студентската младеж, за
развитието на българската култура.

ДО НАРОДНИЯ АРТИСТ АНГЕЛ МАНОЛОВ
И ДО КОЛЕКТИВА
НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ АКАДЕМИЧЕН ХОР
“ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”
ПРИ ЦЕНТРАЛНИЯ
СТУДЕНТСКИ ДОМ НА КУЛТУРАТА
Скъпи другари и другарки,
Радостен съм да ви поздравя по случай петдесетгодишнината от
създаването на Академичния хор и награждаването на му с най-високия
български орден – ордена “Георги Димитров”.
Половинвековният юбилей е подходящ повод да се огледа изминалият
път. А историята и заслугите на Академичния хор са достойни за уважение.
От създаването си до днес неуморно и със завидна любов той развива
българската хорова традиция, пропагандира високите образци на нашето
фолклорно хорово наследство. Приятелите и почитателите на нашия
първороден студентски хоров колектив знаят с колко жар и вдъхновение

той изпълнява и руски и съветски песни, с какво нетърпение очаква залата
да гръмне мелодията на “Донцы молодцы”.
Творческите завоевания на вашия колектив неизменно са получавали
и получават висока оценка на нашите концертни подиуми, на
републикански фестивали и в много страни на света.
Голям е приносът на Академичния хор за израстването на цяла
фаланга именити български оперни певци, започнали своя артистичен път в
неговата благотворна среда.
Юбилеят на Академичния хор “Георги Димитров” е също така добър
повод специално да се отбележи 70-годишнината от раждането и
забележителната 50-годишна творческа дейност на основателя и
всеотдайния главен диригент на хора – народния ратист Ангел Манолов. На
него и на всички вас, скъпи другари и другарки, от сърце пожелавам
славните традиции на хора да ви водят към нови творчески успехи. Нека и
занапред да ви съпътствуват любовта и признанието на публиката, нека
расте приносът на Академичния хор "Г“орги Димитров" ”а естетическо
възпитание
на
младежта,
за
процъфтяването
на
българската
социалистическа култура.
Родна песен нас навек ни свързва!
Честита награда! Честит юбилей!

Тодор Живков

в. Студентска трибуна, 13. 12. 1983

БОГАТА ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ
Георги Георгиев, председател на Съвета на студентите при ЦК на
ДКМС, пред вестник “Студентска трибуна”
- Другарю Георги Георгиев, Централният студентски дом на
културата е рожба на априлската политика на партията в областта
на духовната сфера. За 25 години той се превърна в първостепенно
средище за изява на художествения талант на българската
студентска младеж. Бихте ли посочили жалоните, които очертават
неговите основни творчески върхове?
- Днес всъщност ние чествуваме три кръгли годишнини – 80 години от
основаването на фонда за построяване на дома, 50 години от изграждането
му и 25 години многостранна културна и естетическо-възпитателна работа.
Дейността на инициаторите може да се окачестви единствено като
продължение на възрожденската чистота и себераздаване, с които някога
са се изграждали читалищата.
Скоро след основаването на Софийския университет се ражда и
идеята за културно студентско средище. По инициатива на проф. Иван
Шишманов е основан фондът за построяването на студентски дом.
Академичната младеж внася своите скромни средства, като символично
купува тухли за градежа.
Длъжни сме да изучим всичко, което архивите пазят. Домът се
превръща в място, където се сблъскват интересите на прогресивното
студентство с домогванията на студентите, групирани около буржоазната
власт. За кратко време това прогресивно огнище е ликвидирано. След
Априлския пленум
през 1957 г. студентсият дом е предоставен на
истинските му стопани.
Априлската линия даде на сегашното младо поколение студенти
историческата отговорност да се подготвя и реализира в условията на
изграждането на развитото социалистическо общество, тя гласува на цялата
българска младеж огромно партийно внимание и грижи, голямо
политическо доверие. Това доверие предизвика младежка всеотдайност във
всички области на живота. В света на творчеството и красотата бяха
увлечени хиляди млади хора, които днес са специалисти и ръководители в
различни области на народното стопанство, дейци на науката и културата,
общественици.
- Бихте ли очертали функциите на ЦСДК като център за
осъществяване на културната политика сред студентската младеж
у нас?
- Като национален методически център за естетическо възпитание на
студентската младеж домът оказва преди всичко непосредствена

организационно – методическа помощ на студентските домове и клубове за
естетическо възпитание, които в момента са 66. Създадоха се и студентски
домове на културата в новите академични градове. Повечето от
студентските културни прояви напуснаха сградата на дома – стремим се към
по-богата дейност сред студентите в тяхното градче “Христо Ботев”
например. Целта е всички общостудентски мероприятия и най-вече
фестивалите на художествената самодейност да се превърнат на практика
в методически срещи за обсъждане на проблемите на студентската
художествена самодейност. Безспорно, не може да се изчерпи богатството
на различните форми на методическа помощ и ние сме убедени, че в
нашата дейност се крият още много резерви.
- Само културно средище ли е ЦСДК за академичната младеж?
Някои казват, че времето, прекарано тук, ги е “белязало” за цял
живот?
- Общуването с изкуството не само обогатява – то амбицира,
импулсира, дава онази необходима творческа енергия, без която нищо не се
създава. От допира с красотата се формира здрав естетически вкус и
критерий към литературата, музиката, бита, всекидневието, заобикалящата
ни среда, свързана с хармоничното развитие на личността. В този
многоаспектен контакт се утвърждават чисто младежки качества – умението
да вярваш и да печелиш доверие, твърдостта и рискът да докажеш себе си,
приятелството и обичта, дързостта и полетът, които винаги ще
побеждават...
- Споделете как домът работи за откриване и подпомагане
творческите възможности на младите таланти, за техния принос в
развитието на националната ни култура?
- Българската младеж получи своята боева програма за етапа на
изграждането на зрелия социализъм във всички области на живота от
Писмото на другария Тодор Живков до ЦК на ДКМС, а в решението на
Националната комсомолска конференция беше разработена конкретна
програма за естетическо възпитание на студентската младеж, за
разгръщане на клубната дейност по интереси и за развитието на
художествената самодейност във висшите учебни заведения. Вече 25
години ЦСДК дава своя реален принос в работата за комунистическото
възпитание на студентската младеж, като съдействува за формиране на
класово-партиен критерий, естетически вкус и активна творческа позиция
към художествените факти и явления в живота, за развитие на творческите
заложби, дарования и способности, за задоволяване на културните
потребности, за засилване на стремежа към многостранно хармонично
развитие и високоефективна реализация на бъдещите млади специалисти.
Днес в ЦСДК работят художествени колективи, които застъпват почти
всички жанрове, а повечето от тях са удостоени с най-високото звание в
самодейността – “представителен”. Констатацията не е пресилена. Тя се
доказва от творческата биография на всеки от съставите, които внасят

експеримента, стремежа да се направят еталонни творби, които да бъдат
дискутирани,
усъвършенствувани
според
студентските
вълнения,
потребности, търсения. Защото работата на дома съчетава две страни:
дискусионните клубове, лекториите, циклите и беседите, от една страна, и
условията, които се създават за творческа изява на младите таланти, от
друга страна.
- Започнахме с жалоните на досегашните постижения – да
завършим с перспективите, които очертават бъдещата дейност на
ЦСДК?
- Четвъртият конгрес на българската култура издигна широка програма
за всенародно естетичско възпитание, за развитие на по-високо равнище на
художествената самодейност. С всички свои прояви ЦСДК се стреми да
откликне на тази програма, в която се отразяват разнообразните и
задълбочени културни интереси на студентите. Нашата студентска младеж
посрещна с дълбоко съпричастие, с убеденост и оптимизъм решенията на
Юлския пленум на ЦК на БКП огромна работа по преустройството на
образователното дело. Димитровският комсомол има конкретна поръка – да
се превърне в един от основните му фактори. Това ще бъде дейност с
голяма социална и политическа активност, с широк обществен резонанс.
Въпросът за разнообразното организиране на отдиха и развлечието на
младежта е една от най-важните грижи на Комсомола. Така беше поставен
този проблем на ХІ конгрес на БКП и на ХІV конгрес на ДКМС. Той е
основен и в работата на ЦСДК. Нашата дейност за смисленото
оползотворяване на свободното време и културния отдих на студентите е
ориентирана към масови и специализирани, интересни и силно
въздействуващи идейно-естетически и културно-творчески изяви, за чието
осъществяване голям дял влага Централният студентски дом на културата.

Стефан Енчев,
в. Студентска трибуна, 23.12.1989

АРОМАТЪТ НА ТЪРСЕНЕТО
Студентският дом е строен с доброволни вноски на студенти,
преподаватели, културни дейци. В Инициативния комитет е влизал и Стоян
Чилингиров. Бонсовите дейци са били много активни. Тухлите са ги
купували с купони. Една тухла е била и една марка. Но при
бомбардировката на София документалният архив и архитектурните
планове са били унищожени. През 1964 година (бях последна година
студент в СУ) ме назначиха за директор на Студентския дом. Поискахме да
възстановим каквото можем. Потърсихме Чилингиров, за да разберем на
кого е бил Домът, на коя организация. И понеже не можахме да намерим
плановете, извикахме строители и заедно с тях обходихме мазето.
Разбрахме, че колоните не са носещи и на своя отговорност и риск –
разбихме стените, отворихме площи. Направихме студентски клуб, в който
се влизаше със студентски карти. Всеки, който се запишеше, плащаше 1 лв.
членски внос (бяха се записали над 1000 души). Клубът беше абониран за
всички вестници и списания. Всеки негов член можеше да седне спокойно
(не беше задължен да консумира) да прочете пресата, да проведе
разговори. От членския внос плащахме на персонала. Активният обществен
и творчески живот на студентите беше в клуба. Работеше непрекъснато
през цялата седмица.
Студентската култура не се изгражда от нереализирани амбиции. Като
директор закрих някои изкуствено създадени колективи като битови
певчески групи, балетна школа. Без да имаха особено голяма дейност тези
състави, техните художествени ръководители получаваха големи хонорари,
а Студентският симфоничен оркестър с диригент Алипи Найденов нямаше
никакви средства.Особена силна беше интеграцията ни със студентите от
институтите по изкуствата. Студентите от ВИТИЗ един път в месеца
представяха свои спектакли. Студентите от ВИИИ “Н. Павлович” имаха
ежемесечна изява във фоайето и театралния салон. Спомням си един такъв
момент – разговора със студентите от ВИТИЗ и представители на
Академията на науките как да направим студентските дискусии за театъра
по-интересни. Темата беше: “Какво очакваме от театъра – да ни развлича,
да ни отчуждава или поучава?” Направихме три спектакъла. Сега се чудя
как сме поставили тогава “Плешивата певица” на Йонеско, “Играта” на
Бекет и “Страх и мизерия на Третия райх” на Брехт? Стана съвсем просто.
Разговаряхме с тогавашните студенти Йордан Саръиванов, Крикор Азарян,
Асен Траянов. Казах им: “Събирайте колектив и правете пиесите! Ето ви
условия в Студентския дом!” Направиха ги. Дискусията беше невероятна. Но
някои от тогавашните професори – имена няма да споменавам, вместо да
вземат участие и да защитят позицията си, написаха донос до ЦК на БКП.

На един семинар с ректорите на ВУЗ и партийните секретари получих упрек,
че съм бил проводник на буржоазната култура. Тогава освен директор бях и
студент. А за един студент, особено тогава, не беше никак лесно да
отстоява, че това не е истина. Тогава направихме и литературния сборник
“Хоризонт”. Раздадохме го на делегатите на Комсомола, което предизвика
голямо учудване, защото започваше със стиха:

Чувате ли –
хукналият вятър
старите илюзии помита …
Хартията издействахме от Пионерския дворец. Оформлението направи
студентът Румен Скорчев. Без пари. В ония времена, когато един студент
трудно можеше да напусне границите на страната, изпращах заедно с
танцовия състав или с хора по един член на Кабинета “Димчо Дебелянов”.
Ще разкажа случая: събирам дебеляновци в кабинета и ги питам: “Кой от
вас ще замине за Париж? Вие трябва да го изберете сами!” Те не вярват.
Мислят, че се шегувам и взеха да си правят номера: “Ами, нека замине
Йордан Янков, той …””. “Добре!” – казвам. И Йордан Янков замина. После
написа чудесни стихове за Париж. Подари ми книгата си, в която влизаше
този цикъл, със специален автограф. Този автограф ми е много скъп.
Екипът ни тогава беше: четирима зав. отдели, счетоводител, касиер,
библиотекарка, директор на киното, няколко чистачки. И аз.
По функциите и работата на културните клубове и домове имаше две
тенденции. Едната бе студентските клубове и Студентският дом да бъдат
средища на самодейна студентска култура. Тази формулировка бе
привлекателна, но аз защитавах друга тенденция – клубовете да станат
самодейни центрове на студентите за цялостна студентска изява, а не само
на художествената самодейност. Административната система печелеше
“авоари” за това, че обръща голямо внимание на самодейността. Много
директори отчитаха в докладите си проявите й за свършена работа, без да
са направили каквото и да е за нея. А някои директори на ЦСДК отчитаха
нейната дейност като единствена за Дома.
И до ден-днешен съм привърженик на тезата, че Студентският дом
трябва да бъде на самите студенти. Ръководството на Дома трябва да бъде
студентско. Административните работници трябва да бъдат организатори и
изпълнители на програмата и дейностите, определени от това ръководство.
На студентите трябва да се даде свобода, за да се научат на отговорност.
Когато студентите имат възможности за отговорност, те имат и своя
позиция. А позицията е и отговорност към обществото. Смятам, че
студентската култура е реален носител на аромата на търсенето, на
отрицанието и хармонията. Търсещият млад човек не е еднопосочен. Това
се изгражда именно по време на студентството. Студентите са генератори
на култура. И на обществена позиция. Вярвам в студентската култура.

Студентският дом трябва да бъде обществена функция на студентската
федерация, която според мен ще се създаде в близко бъдеще. Дейността на
тази федерация трябва да се извършва там. Студентският дом не е създаден
за една група – една група не може да го представлява, той трябва да
представлява интересите на всички слоеве и направления и отношения на
студентската младеж, каквито тя има. И от цялата страна. Той не е
политически орган и неговото ръководство не трябва да се назначава
номенклатурно, защото това носи голям риск и особена обвързаност на
ръководството със съответния орган, чиято номенклатура е.
В този изключителен обществен момент и вътрешнополитическа
ситуация на нещата Домът трябва да създаде всички условия за
студентската общност и нейната обвързаност с народа. В този смисъл
считам, че прекъснатата организационно-административна връзка с
ректорските ръководства на страната, с държавните институти, в чиито
ръце са средствата за реализацията на висшето образование (КНВО,
Комитета за култура, министерствата), трябва да се възстанови на
съответната юридическа основа. Средствата за дейност и модернизирането
на Дома трябва да се отделят от държавния бюджет по целево
предназначение, участието на тези институти, чрез техните представители,
в един обществен, управителен или друг общо студентски съвет на
студентската художествена култура и творчество, трябва да има
съвещателен глас.
Управлението трябва да бъде на основата на самоуправлението на
студентската художественотворческа младеж.

Константин Габровски,
в. Студентска трибуна, 23.12.1989

ВЪТРЕШНИЯТ ПОРИВ
Има студентска култура. Както има култура и от различните слоеве на
обществото. Характерно за нея най-вече е, че студентите са богати със
своите духовни разностранни търсения. Тя подпомага формирането на
бъдещата интелигенция на нацията, духовното израстване, разкрива
творческите интереси, които без нейната роля не биха се забелязали.
Например Николай Гюзелев беше студент-художник. Когато дойде в
студентския дом и се включи в Академичния хор, опитни педагози разкриха
певческите му възможности. И ето сега вместо художник стана известен
певец. Художествената култура не е само социален отдушник. Нито тези,
които се опитват да създават студентска култура, нито които я правят, имат
за цел тя да е такава. Това е вътрешен порив за духовно самосъхраняване и
пълноценен живот.
В такъв смисъл трябва да се гледа и на дейността на студентските
клубове и домове в страната. Централният дом трябва да е равностоен
техен партньор, а не ръководна шапка, да ги подпомага, да координира
националните прояви и дейности, да е обединителен център на
студентското художествено творчество. И престижно място за ежемесечна
изява на най-доброто от студентското художествено творчество в страната
като празници, не само за творците – студенти но и за обществеността.
Минали са 30 години и се оказва на практика, че Студедентският дом не е
на студентите, че стои въпросът той отново да бъде върнат на тях.
Оказа се, че той няма “партньори”, достатъчно силни, пристрастни към
неговата дейност и място в студентската култура, за да го защитят от
посегателствата на други институти. В неговите помещения и зали са се
присламчили много други бюрократични органи. Вярно е, че в Студентският
град ще се изгради нова, съвременна сграда, която да бъде културен клуб,
но това не отменя мястото на ЦСДК като централно средище на
студентската художествена култура.
Но кой е дал право и кой е решил да отнеме Студентският дом от
студентите и да го предостави на Младежкия театър? Питал ли е някой
самите студенти за това?
Самите студенти трябва да станат стопани на сградата и да носят
отговорността за пълноценното й използване. Домът трябва да бъде тяхна,
юридически уредена собственост. И да се провъзгласи като неприкосновена
собственост. И да се забрани да се посяга в бъдеще на него. И никога да не
се забравя това, че този Дом (не знам в други страни за подобно нещо) е
изграден само с лични студентски пари.
Естествено тук възниква въпросът, особено сега, че този център на
студентското художествено-творческо самоуправление трудно може да се

издържа финансово и материално сам. С тези малки средства, които едва
покриват административните разходи, не е възможно да се извършва една
пълноценна творческа и обществена дейност. При тази съвсем остаряла
материална база и недовършения строеж на сградата.
Партньори могат естествено да му бъдат най-вече държавният орган
на висшето образование – КНВО, Комитетът за култура, другите
министерства. Трябва да се търсят и други спонсори – за прояви и
дейности, да се използва пълноценно като форма със стопанска дейност с
идеална цел и клубът на ЦСДК. Държавните и обществените институти,
които ръководят студентската младеж в сферата на образованието, трябва
да оформят с Дома юридически своето финансово и материално участие в
поддръжката, подобряването на материалната база и издръжката на
националните и международни студентски дейности. Не бива да се допуска
Студентският дом, ако стане фирма, да се впусне в гонитба за печалба.
Няма ли тогава студентската младеж да се превърне в една маса, която се
експлоатира, за да се създава печалба? По мое време (аз съм първият му
директор) Домът финансово се издържаше от МНП, чийто министър Ганчо
Ганчев подпомагаше изключително внимателно, грижливо и съвсем пряко
неговата дейност.
Според мене ЦСДК трябва да бъде самостоятелен и самоуправляващ се
институт, неговото ръководство трябва да бъде студентската младеж.
Най-хубавите ми години са свързани с живота на Студентския дом. Те
са изпълнени с изключително интересна творческа, демократична дейност,
която не търпеше деспотизъм. Не можех да командвам ръководителите на
съставите и другите обществени деятели – с тях бяхме добри приятели и
всички възникнали въпроси решавахме заедно. Реално аз бях
организаторът.
Ще се радвам, ако Студентският дом отново стане дом на студентите.
И ако стане така, с удоволствие ще го посещавам и ще му помагам.

Борис Семерджиев,
в. Студентска трибуна, 23.12.1989

САМОУПРАВЛЕНСКИ ЦЕНТЪР
(…) В края на 70-те години, когато бях директор на ЦСДК, той
отговаряше до голяма степен на спонтанната творческа изява на
студентите. Казвам до голяма степен, защото цялото студентство беше
съсредоточено вече в студентския град, където учеше и живееше, а не
съществуваше такава добра материална база като в Дома, с театралните
салони, с хубавите репетиционни зали и други помещения (в този смисъл
ситуацията, в която сега е поставен Домът спрямо студентското градче е
повече от плачевна). Още тогава се подсказваше на нашите ръководители,
че българската студентска младеж има нужда от свои специфични прояви,
отговарящи на нейното израстване и в художествено отношение. Тогава
именно се създадоха и националните форми – националните школи за
подготовка на кадри за студентските домове и клубове. Изградена беше
цялостна система. Спонтанно възникваха комплексни колективи с различни
жанрове, прояви със своеобразен синтез на различните изкуства –
Движението за политически песни “Ален мак”, някои нови форми на
театралното творчество, комплексната национална система на “Димчо
Дебелянов” с неговите 10 жанрови клубове. Общо взето, ЦСДК като
централен младежки център – координатор и организатор (именно като
такъв най-вече) на редица национални и международни прояви, беше си
извоювал и авторитет. Наистина по не знам какви – нито обясними, нито
оправдани причини, Домът беше скъсал административно-икономически и
организационно със своя най-голям меценат – Съвета за висше
образование. И въпреки това той ни подпомагаше. Много. Разполагахме с
така наречения Пети блок за общежития на студенти -–художествени
творци, бази в студентските лагери за почивка, средства за материална
базаи дейности, покрепяха ни за стипендии на основата на участието ни в
студентските колективи, международния студентски обмен, превеждаха
средства за дейности (понякога – два пъти повече от това, което имахме от
Комсомола), обезпечаваха щатни бройки за методическата ни система,
внасяха ни техника по второ направление. Но това по-скоро се дължеше на
отделни личности, които милееха за студентската култура и Дома. Такъв
изключително привързан и в пълния смисъл на думата всеотдаен меценат
на студентското художествено творчество е доцент Рашко Грозков. Други
хора и ведомства са се опитвали, понякога много грубо и администриращо
да спъват дейността. И най-вече по отношение на материалната база. Кои
са те, не е много трудно да се долови. По мое време материалната база
беше самостоятелна. Само ние разполагахме с нея. С изключение на
редакцията на вестник “Студентска трибуна”, с която се приобщихме,
защото не само бяхме две студентски системи, но и много добре си

сътрудничехме във всяко едно отношение. Но и вестникът тогава правеше
много за студентската художествена култура – ежемесечни страници,
постоянни блокове с материали, специализирани рубрики и т.н. Сега
положението с базата за голямо съжаление не е така. В него са се
настанили организационно-обслужващи звена на централни ръководства на
комсомола, някакви прикрепени към тях звена (НЕК-ЮНЕСКО, телефон на
доверието, сп. “Ритъм”, Клуб на знаещите, бюро “Естрада” и т.н.), а сега на
всичко отгоре на вратата му пише “Народен театър за младежта”!?
Доколкото разбирам, Клубът (една чудесна и засега може би единствена на
съвременно ниво модерна база за дейности) също принадлежи на някой
друг.
Според мене ЦСДК има свои определени функции на една
общостудентска, но координационна система от национален характер.
Студентските институти (висши и полувисши) могат да се развиват в това
отношение (това е напълно реално сега) самостоятелно. Но по отношение
на студентската художествена култура и творчество основата на общата
координация помежду им, на общото самоуправление с централно средище
и седалище на общостудентските форми като своеобразно “сдружаване” на
студентското самоуправление и държавните институти на образованието
може и трябва да бъде ЦСДК. Като добавим това, че сегашното състояние (и
неопределените централни функции) на материално техническата база е
незадоволително, не отговаря на каквито и да е съвременни условия, че в
продължение на две десетилетия, тези които го ръководиха, не успяха да
осъществят реконструкцията и модернизацията му, утвърдени още преди и
по мое време, можем да си представим колко неправилно е всичко това.
Моето мнение е, че Домът трябва да принадлежи на студентската младеж,
защото именно студентите са го строили със собствени средства.
Необходимо е да се създаде комисия от всичките заинтересовани
институции, която завинаги да уреди юридическото положение на Дома
като собственост на студентите. Да се предаде той на студентите за
стопанисване. Да се управлява не от политическо управление, а от
общостудентско
обществено-творческо ръководство на студентите.
Всякакви други организации и ведомства – това важи и за
административните, така наречени оперативни кадри, трябва да се
премахнат. В него трябва да навлезе обществено-държавното начало.
И е изключително полезно и необходимо да се възстановят неговите
връзки – на първо място с висшите и полувисшите училища. Задължително
е неговата връзка с КНВО, творческите съюзи и др. При организиране на
прояви от вътрешен и международен характер той трябва самостоятелно да
се сдружава с други организации и преговаря на взаимоизгодна основа. Той
трябва да бъде самоуправленчески студентски център и средище на
студентската култура за цялата страна. И изразител на общите студентски
интереси в тази област.

Студентският дом
в началото на Втората българска република

След 1990 година

в. Студентска трибуна, 20. 02. 1991

ЧИЙ Е СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ?
Времето, в което живеем е разделно. Разделяме се безвъзвратно с
миналото, мъчително изживяваме настъпващото ново бъдеще. Разбира се,
това е нормално – друг избор нямаме. Или ще тръгнем по нов път, или
завинаги ще изостанем от летоброенето на човешката цивилизация.
Отогвора търсим в самите себе си, защото сме длъжни да обмислим всичко.
И земята, и собствеността, и икономическата формула на своето бъдеще, и
конституционната форма на нова България, и националните си традиции
като българи.
Изминалите месеци недвусмислено показаха, че българските студенти
са хронометърът на новото време и техният най-голям имот са вярата и
волята да променят нещата. Те нямат голямо материално наследство от
предшествениците си – единствено Студентският дом на културата в
центъра на столицата, но и за него вече се спори. Какво да бъде неговото
бъдеще? Днес се конкурират и противоборстват две тенденции. Утре може
би те ще бъдат повече.
От едната страна са тези, които учередиха сдружение “Студентски
дом”. Те заявяват намерението си домът да продължи традиците на
неговите основатели, да бъде съхранен като културно средище на
българското студентство с нестопанска цел, без политическо присъствие в
неговия творчески живот, на собствена издръжка на неговите членове и
дейности.
Втората страна също смята, че домът трябва да бъде на студентите. Но
с участието на всички студентски организации – и политически, и
синдикални. И освен това – неговата дейност да бъде поставена на
стопанска основа, от която да се печели. Такава е позицията и на
сегашните щатни работници в ЦСДК.
Но кой да печели и на каква цена? Да печелят студентите, или може
би арендаторът Анжел и сие, и други като него?
Вестник “Студентска трибуна” предоставя възможност за дискусия на
своите страници за бъдещето на Студентския дом. Думата имат всички
студенти – собственици на дома. Думата имат всички, които се вълнуват от
този въпрос!

в. Държавен вестник, бр.103, 13.12.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233

от 4 декември 1991 година
за откриване на извънбюджетна сметка
към Министерство на образованието и науката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Открива извънбюджетна сметка към Министерството на
образоването и науката за финансиране провеждането на студентски
програми и дейности в областта на науката, образованието, културата и
изкуството.
Чл. 2. Средствата по извънбюджетната сметка се набират от:
1.Дарения, спонсорство, приходи от ползването на студентския дом;
2.Други източници.
Чл. 3. Средствата по извънбюджетната сметка
се разходват за
организиране на студентски програми и дейности в областта на науката,
образованието, културата и изкуството, международното студентско
сътрудничество, финансиране на студентски печатни издания, както и за
ремонти, обзавеждане и оборудване на сградния фонд по §1, ал. 1 от
Допълнителните разпоредби.
Чл. 4. Министерството на образованието и науката финансира целеви
програми и дейности, осъществявани от студентите и техните общности в
Студентски дом.
§1. /1/ Отнема се от сдружение “Българска демократическа младеж”,
правоприемник на Димитровския комунистически младежки съюз, правото
на ползване върху държавния имот, представляващ Студентски дом в
София, находящ се на площад “Народно събрание” №10.
/2/ Предоставя безвъзмезно на Министерството на образованието и
науката държавния имот по ал. 1 на § 1 за стопанисване и управление за
задоволяване на социалните и културните потребности на студентите.
§ 2. Министърът на образованието и науката след съгласуване със
студентските организации, осъщестяващи дейност съгласно чл. 28а, ал. 1, т.
8 от Закона за висшето образование и регистрирани по реда на чл. 134-136
от Закона за лицата и семейството, да утвърди Правилник за ползване на
сградата на Студентския дом в София.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Студентските организации заявяват писмено желанието си за
участие в подготовката на Правилника за ползване на Студентския дом по

§. 2 от Допълнителните разпоредби в едномесечен срок от влизане в сила
на това постановление.
§. 4 Това постановление се приема на основание на чл. 106 от
Конституцията на Република българия /ДВ, бр. 56, от 1991 г./ и чл. 37 от
Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет / обн., Изв., бр. 91
от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 99 от 1963 г. и бр. 36 от 1979 г./.
Министър-председател: Филип Димитров
Главен секретар на Министерския съвет: Константин Муховски

Марко Дамянов
в. АзБуки, бр. 47, 3-9. 12. 1997

В СТУДЕНТСКИЯ ДОМ ОТДАВНА НЯМА СТУДЕНТИ
(...) Кой стопанисва и кой днес е в Студентския дом? Много други, но
не и студентите. Студентският дом днес не е културно средище на
студентите, защото театралният и киносалон от години “временно” е зает от
Младежкия театър. За разлика от минали години той не е център на
студентския спорт и туризъм, защото канцелариите му (от ул. “Аксаков”) са
заети от частния бизнес на бивш народен представител, шах-клубът в
приземието е нощен бар, игралният салон е недостъпен, а салонът на
терасата – склад. Домът не е и център на студентската художествена
самодейност, защото стаите му са заети от поделения на социалното
министерство, ЮНЕСКО, и т.н. Салоните са заключени с единственото
обяснение, че вече няма студентски академичен хор, няма танцови състави,
няма общестевност... Затова пък има администрация.
Студентите са най-жизнената украса на обществеността и
демокрацията. С уважение към богатата история на Дома, те трябва да се
върнат в него, и то не като наематели, а заедно със Софийския университет
или Съвета на ректорите като собственици.

Катя Георгиева
в. АзБуки, бр. 2, 14-20. 01. 1998

В СТУДЕНТСКИЯ ДОМ ИМА СТУДЕНТИ
Уважаема редакция, с голямо неудовлетворение се запознах със
съдържанието на статията “В Студентския дом отдавна няма студенти”,
публикувана в бр. 47 от доц. Марко Дамянов.
Но “Всяко зло - за добро” казва поговорката. Съвсем навреме в
полезрението на читателя се поставя работата на Студентския дом в София,
който през тази година ще чества 65 години от построяването си. Затова
мога само да благодаря за историческата справка в материала на автора,
която е предадена пълно и вярно.
Кой днес е в Студентския дом
Академичният хор “Ангел Манолов” също ще чества 65 години от
създаването си и до днес не е прекъсвал съществуването си. Неговият
главен диригент е Славил Димитров, възпитаник на Държавната музикална
академия. Хорът е носител на многобройни отличия и награди от
международни и национални конкурси. През 1996 г. е изнесъл 6
самостоятелни концерта, а така също и съвместни продукции. Пак през
същата година, единствен от българските формации е допуснат до
финалния кръг на един от най-престижните конкурси в света – в гр. Арецо
(Италия). През 1997 г. АХ е имал четири концерта, единият от които е
традиционният в църквата “Света Троица”. Имал е изяви в ДМА със солисти
студенти, във военна болница и в постановката "Хубавата Елена" на Първи
частен музикален театър.
Академичният фолклорен ансамбъл е създаден преди 40 години.
Негов главен художествен ръководител е известният български хореограф
Иван Тодоров, който работи само благодарение на добрата си воля. Около
80 студенти играят в ансамбъла и през 1996 г. - те са изнесли 11 концерта в
страната. Взели са участие и в международни изяви в Румъния (спечелена
престижна награда), и в Сицилия (с над 25 коледни концерта). През
изминалата година АФА е изнесъл седем концерта в страната, един от които
юбилеен. На сцената едновременно играха родители и деца, дядовци и
внуци. Не са малко и международните прояви на ансамбъла.
Театър-студия “Студентина” също е пред прага на своята 40годишнина. Носителка на много призове, “Студентина” е от малкото
формации, осъществила коопродукции със студентски театрални формации
от белгия и Австрия. Участия в различни чествания, спектаклите
"Достигнало до нас” и “Слуга на двама господари”, турне и копродукция със
студентската трупа на швейцарския униврситет ЦЮСТ, участие в
международния фестивал “УНИДРАМ” (Германия), изяви на Втория конгрес
на Световната асоциация на университетските театри (Канада) са само част
от проявите на театъра през 1996 г. Пак тогава Световната асоциация на

университетските театри реши Студентският дом да стане Регионален
център на Балканите за университетски театър. Осем спектакъла е изнесла
“Студентина” през 1997 г. Трупата се състои от 28 студенти-актьори и 45
студенти-кандидат-актьори. “Студентина” работи с “Децата от улицата” и в
навечерието на коледните празници показа постановката “Малката
кибритопродавачка” с участието на т.нар. “трудни деца” от детския приют
“Вяра, Надежда, Любов”.
Студентското общество за компютърни изкуства (СОКИ) е от
формациите на Студентския дом, ориентирани към новите видове изкуства.
То е създадено през 1990 г. и има 420 членове. Освен в София, има
изградени секции в още пет града. СОКИ е член на Международното
общество за електронни изкуства, на Студентскатат асоциация за
международни отношения и на Националния младежки съвет. През
последните две години обществото работи по няколко проекта съвместно с
Центъра за изкуства “Сорос” и със Студентския дом. С особена популярност
се ползва студентският форум “Компютърно пространство”, който се
провежда всяка година. Дело на СОКИ е изграждането на на локална мрежа
и на студентски информационен център в Студентския дом, проекти за
интерактивно изкуство, с които се участва в международни фестивали.
Обществото е организатор на изложби и конкурси.
През 1990 г. е създаден Клуб по акробатичен рок енд рол
“Елвис”, чиито членове-студенти са сред републиканските
лидери.
Немалко изяви имат те както на сцената на Дома, така и в цялата страна.
Национална асоциация на студентите-икономисти (АИЕСЕК –
България) е основана преди седем години. Година по-късно става член
на AISEC International. Има около 200 членове и секции в пет града. За
последните две години асоциацията е автор на много проекти и изяви:
игра-симулация на масовата приватизация; участие в Анти-СПИН кампания;
международен проект Eurobus, замислен да задоволи необходимостта на
студентите от Централна и Източна Европа от информация.
Студентското общество НЕЕК “ЮНЕСКО” за съжаление е със затихващи
функции. Причините са най-вече от финансово естество.
Студентският дом е и средище на дейности, свързани със социалните и
академичните права на студентите. В него се помещават Българският
студентски съюз и Националната студентска конфедерация. Те работят по
съвместни проекти с много асоциации и фондации, между които “Изкуство
срещу насилието”, “Отворено общество”, “Еврика” и др.
Студентският дом е звено в структерата на МОН. По договори,
подписани от министъра на образованието и науката, има отдадени
помещения под наем, като средствата от тях отиват за издръжката на Дома.
В момента финансовото състояние е много критично, таксите за
консумативите многократно надвишават получаваните суми от наемите. И
все пак Студентският дом си остава истинско средище за многобройните
изяви на българската академична младеж.

Пламен Дойнов
Конференция “Студентският дом –
история, актуални проблеми
и перспективи за развитие”, 15.10.1998

Архив на Национален студентски дом

МЛАДЕЖКАТА КУЛТУРА СЛЕД ЕПОХАТА НА КРЪЖОЦИТЕ
Моето изложение пред вас ще се състои от два историко-теоретически
дяла и една метафора. Първият дял ще тематизира младежките и
студентски пространства и общности и тяхното развитие след 1989 г.
Вторият дял ще се върне рязко назад отпреди Втората световна война и
след нея, като представи историческите употреби на идеята “Студентски
дом” и като предложи варианти и модели за съвременното й тълкуване и
прагматично осъществяване. И накрая, в съответствие с днешния социалноикономически език, метафората ще се възползва от две популярни думи –
“приватизация” и “реституция”.
КАКВО ИДВА СЛЕД КРЪЖОЦИТЕ И САМОДЕЙНОСТТА
“Комсомолските” кръжоци и творчески състави бяха известни с това, че
наред с предоставяне на определена творческа среда, репродуцираха т.нар.
самодейност и свързаната с нея безпроблемна осигуреност на
интелектуалния труд. Плащаше се не за продукт, а за произволно
измерения труд (и то по правило – само за труда на художествения
ръководител). Ефектът “публичност” се търсеше единствено, ако кръжоците
изпълняваха
някаква
идеологическа
или
политическа
поръчка.
Разполагането на младежката култура в затворени социални ниши в
повечето случаи водеше до формиране на самоохраняващи спокойствието
си микрообщности, които са доволни от това, че просто имат къде да се
събират (в Студентски или Младежки дом), да “прекарват добре времето си”
и в най-добрия случай да “работят над себе си”. Дирижираната и
свръхконтролирана публичност, както и липсата на истински културен пазар
в тоталитарното общество, превърна младежките кръжоци и обитаваните от
тях пространства в затворени, понякога алтернативни на официалната
култура, но все пак консервативни, инертни структури, които се оказаха
неподготвени за предизвикателствата на новата култура след 1989 г. –
култура на плуралистична публичност и свободен пазар на изкуството.
Тук се състои голямата драма на младежката култура в България в
края на ХХ век: затвореност в частни или в получастни зони,
неподготвеност в условията на освободния от присъствието на държавата
пазар на изкуството, депрофесионализация на множество от т.нар.
художествени ръководители, стари структури, разчитащи предимно на
бюджетни субсидии, инертност в стратегиите на предлагане на културния

продукт и в крайна сметка – производство на култура за собствена
консумация. Или, както казва административния жаргон, това най-често е
култура “за отчитане на дейност”.
Младежите се отдръпват от съществуващите културни центрове, които
рядко и трудно разбират огромната манталитетна промяна през 90-те и
радикалната смяна на начина на възприемане на културни факти –
ситуация, която проблематизира самите основания за съществуване на
младата българска култура. Като се добавят и сложните проблеми с
нововъзникналия пазар на изкуството и постоянните предизвикателства на
новите медии, в обществото се създава усещането, че културата е изгубила
своя въприемател и/или потребител. Вакуумът между разпадналите се стари
тоталитарни механизми в културата и новите разпокъсани отношения в
условията на демокрация произведе свободни, но затворени пространства,
в които повечето културни общности и кръгове се самоизолираха, като найактивните от тях продуцират предимно култура “за износ” или т.нар.
“култура на отсъствието”.
Тази затвореност преди се толерираше от повечето т.нар.
художествени ръководители, които се чувстваха сигурни именно като
ръководители на “кръжоци”. Отварянето на тези културни общности
ставаше епизодично, но не по посока на широко публично пространство, а
само в контролирани от общността комуникативни канали. Така истинското
отваряне се блокираше от страха, че попадайки в една отворена
конкурентна среда силно ще бъде проблематизиран техния професионален
(или по-скоро непрофесионален) статус. Това беше преди. А сега?
За да разберем разликата, трябва да си зададем въпрос: Къде се
случва младежката и студентската култура в края на ХХ век?
Отговорите са много. Но ето най-категоричните:
- в нощните музикални клубове
- в Интернет
- в университетите и академиите
- на улицата
- в младежките издания
- в аудиториите…
Разбира се, можем да продължим с отговорите до безкрайност. Но
всички те ще сочат променената ситуация – младежката култура вече се
случва в една активна всеобхватна публичност. И всеки опит да се
поддържат старите затворени кръжочно-самодейни взаимоотношения в нея
води до рециклиране на стари стойности.
Нека си позволим да обгледаме проблема и откъм деликатния аспект
на стойността на произвежданите културни продукти. Ако в детска възраст
хората посещават кръжоци, защото тепърва започват да се обучават (да
“учат занаят”), да развиват интереси и най-важното – за първи път да бъдат
поставяни в условия на личен избор, то младежите над 18 години и особено
студентите вече търсят съвсем определена професионална среда. В този

смисъл, те вече са направили или правят своя избор на култура и поемат
свой професионален ангажимент.
И така, младежката и студентската култура през 90-те години изисква
публичност и се прави в публичност. Но как?
Както беше казал един велик драматург в края на миналия век: “Нужни
са нови форми!” Нови форми, които ще позволят да се разгърнат двете
главни функции на младежките пространства:
1.Да бъдат посредници между държавата и/или местната власт; да
гарантират трайността и предназначението на културното пространство,
което представляват; да развият собствената си публичност и свобода на
достъп; да генерират комуникация и отвореност – от властта към
младежите и от младежите към властта.
2.Да бъдат партньор на автономни, юридически легитимни субекти; да
лансират конкурсното и проектното начало; да стимулират в себе си
конкурентна среда.
Тук не желая да давам рецепти. В крайна сметка, според някои
експерти, младежката култура може би е достатъчно “здрава” или поне е
щастлива от евентуалната си “болест”. Затова рецептите са излишни. Но
проблемът е в обществения статус на повечето младежки и студентски
пространства – домове, центрове и пр. А волята на техните дарители и
основатели е еднозначна – те да бъдат обществена, публична собственост,
предназначена за младежите и за студентите.
Ще изброя само няколко от възможните нови форми:
- постоянно действащи сцени и клубове за младежки и студентски
художествени прояви;
- информационни центрове, събиращи и излъчващи информация в
национален и световен обхват; младежки пресцентрове;
- пространства, съчетаващи развлекателни и професионални интереси
и потребности – Интернет-кафе, визуални и читателски центрове и др.;
- включване на всички младежки центрове и общности в
общонационална контактна мрежа за обмен на информация, културни
прояви и опит.
- Голямата цел зад всичко това е да се натрупва, а не да се изразходва
културно пространство и в една не толкова далечна перспектива – да се
формира единно национално културно-информационно пространство, в
което участват младежките и студентските центрове, младежките и
студентските културни кръгове и общности.
СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ – ИСТОРИЧЕСКИ УПОТРЕБИ И НОВО БЪДЕЩЕ
Когато четем историческата справка, изготвена по повод 65годишнината на Студентски дом – София, се убеждаваме колко различни
превъплащения е имала идеята “Студентски дом” във времето:

1.Студентският дом, още преди да бъде построен (през 1900-1901) е
бил като идея бъдеща “студентска трапезария”.
2. Когато цар Борис ІІІ издава през 1931 г. указ, с който одобрява
закона на ХХІІ Обикновено народно събрание за даряване на земя за
построяване на студентски дом, Домът вече извоюва правото си на битие –
парите за построяването са събрани от българската държава чрез
министерството на просвещението, от международни университетски
асоциации, от благотворителни концерти, от доброволни вноски на
студенти, които прекрасно са знаели, че сградата ще служи не на тях, а на
идещите след тях колеги. През 1933 г. сградата е почти завършена и
веднага се формират първите общества в Студентския дом.
3. През 1944 – 1945 г. в Студентският дом е настанен щабът на
съветската армия – красноречив факт, илюстриращ популярната след
години фраза “Времето беше такова”. По-късно тук е Военен театър.
4. През 1958 г. Студентският дом става Студентски дом на културата, а
след това – Централен студентски дом на културата. Разбира се, тогава
неговата “централност” означава последователно административноидеологическо налагане на принципа на субординация над всички останали
студентски домове и общества.
5. От 1977 г. Домът е подразделение на ДКМС – една откровено
политическа, тоталитарна формация.
6. През декември 1991 г. с Постановление на министерския съвет
Студентският дом фактически е реституиран – отнет от ДКМС и е върнат на
българските студенти.
През септември тази година 17 студентски общества изразиха
позициите си за стратегическото развитие на Студентския дом. Някои от
тях, които се занимават с изкуство, предполагащо предимно спектаклова
изява, акцентираха върху желанието си да им се предоставят зали за
репетиции и по възможност финансова подкрепа. Други организации, които
от години са разработили помещения като постоянно функциониращи
центрове и осъществяват дейност чрез краткосрочни и дългосрочни
проекти, по-скоро настояваха за категорични промени в статута на
Студентския дом и стартирането на структуроопределящи пректи.
Нека подчертая: Студентският дом е публична територия за
българските студенти и младежи. А това може да се гарантира, едва когато
наистина се отстояват принципите на професионализация в изкуството,
науката и образованието, когато се търси забележимо присъствие в
публичното пространство и се прилага добра пазарна стратегия. Целта е
готовите културни продукти да бъдат представяни и на територията на
Студентския дом, за да може същинските изяви на научните и творческите
общества да привличат именно тук българските студенти.
Въз основа на споменатите по-горе становища на студентските
организации и развивайки предварителната ми концепция за Студентси дом
– София, бих формулирал следните негови приоритети:

- утвърждаване на Студентския дом като модерен и популярен
образователен, научен и информационен арт-център;
- съхраняване и поддържане в добро състояние сградата и
имуществото на Студентския дом;
- в средносрочен план – превръщане на Студентския дом в младежки
академичен център от национално значение;
Предназначението на Студентския дом, както е записано според
волята на дарителите от 1931 г. и в ПМС № 233 от 1991 г. е в
реализирането на “студентски програми и дейности в областта на науката,
образованието, културата и изкуството и за финансиране на студентси
печатни издания”. Ако си позволим да развием тълкуването на посоченото
предназначение, това означава, че за Студентския дом може да се мисли
като за реален посредник между българското студентство и българската
държава, като за партньор, с който студентските и младежките общества
(независимо дали присъстват или не в сградата му) работят по общи
проекти. Този принцип на работа предполага и естествена конкурентна
среда, в която да се съревновават различните проекти. На различните
професионални езици Студентският дом може да бъде наречен
съорганизатор или копродуцент, съавтор или съиздател, производител на
културни, научни и образователни продукти. Разбира се, това означава
налагане на една по-отворена и по-активна политика на присъствие в
общестевния и културния живот. Това означава и прицеленост на
произвежданите в Студентския дом културни продукти към публиката,
пазара и интересите на гражданското общество.
Не на криворазбран етатизъм, а на ясно прагматично разбиране се
основава твърдението ми, че единственият гарант срещу злоупотребите с
идеята “Студентски дом” е демократичната българска държава. Тази нейна
роля, заедно с доусъвършенстването на развиващите се от началото на 90те години принципи на частично самоуправление и относителна
автономност на Студентския дом, представляват модела, който в близко
бъдеще може би следва да бъде наречен “Национален студентски дом”.
Дори
в
топографско-символическото
национално
българско
пространство Студентският дом се намира в идеалния център – на
приблизително еднакво близко разстояние от висшите държавни
институции, от Университета, от Библиотеката, от Академията на науките,
от Храма. По този начин пределно е визуализирана неговата посредническа
роля между Държавата и Академията. И в същото време представлява
своеобразен излаз от традиционната консервативност на университетската
общност и предлага социална активност на студентските послания. От друга
страна, Студентският дом следва да предвиди обичайната нетрайност или
по-точно краткосрочност на студентското общуване (средно между 5 и 7
години продължава следването на всеки студент) и да разшири
академичния периметър на своето функциониране. Ако трябва да сведем

всичко до три лозунгови думи, те са трайност, професионализъм,
публичност.
* * *
Накрая стигаме до метафората в този текст. Както е известно,
Студентският дом е държавна публична собственост. Което означава, че не
подлежи на приватизация. Същевременно, през последните 50 от неговите
65 години, миналото му непрекъснато е обект на своеобразна приватизация
– различни субекти на властта избирателно си присвояват неговото
историческо пространство. По логиката на тази “приватизация на миналото”
днес ние също можем да попаднем в клопката на подобно изкушение, ако
решим да си изберем един от предишните модели и да повярваме в него,
поддавайки се на романтичен юбилеен патос. Но времето на утопиите,
включително и на ретроутопиите, свърши. Нито трапезно-читалищната
уредба, нито дръзновено-комсомолския ред са успешни в днешното
отворено информационно общество. Затова, вместо “приватизация на
миналото”, по-добре би било да се задълбочи процеса на реституция,
започнал в края на 1991 г. Предлагам да мислим за Студентския дом в друга
амбициозна метафора – като “реституция на бъдещето”, което означава
именно връщане на бъдещето. Това, разбира се, звучи като фундаментален
оксиморон. Как е възможно да бъде върнато нещо, което предстои? Но аз си
представям това противоречие в неговата кристална логика. Това е
връщане на бъдещето на България, връщане докрай на студентите и
младежите в истинската публичност на културата на 90-те години и
създаване на една нова, академична среда, където се прави и се случва
културата на млада България.
Впрочем, струва ми се, че в леко изменен вид това се отнася и до
останалите младежки центрове в България, чиито път е не
регионализиране, не затваряне, не приватизация на миналото, а една ясна,
прозрачна и категорична реституция на бъдещето.

Румен Спасов
Конференция “Студентският дом –
история, актуални проблеми
и перспективи за развитие”, 15.10.1998
сп. Аудиториум, бр. 2/1998

СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ
В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО
Едно от нещата, които трябва да отличават ерата на кръжоците от
едно по-съвършено време на Студентския дом, е университетското
съзнание, свързано с най-високия и достоен академичен стандарт. Това
означава самосъзнание (и самочувствие) за антропологична историчност, за
диахронна плътност. Както и съответни конкретни отговорности. Защото
конкретни хора преди нас също са разсъждавали и действали за тази
институция, не всичко започва от нас и поради това настоящата сбирка не
бива да бъде просто поредна кампания, с която да отбием повода, да
заклеймим комсомолците отпреди десетилетие или да си прославим
имената.
Необходимо е да се вгледаме в миналото на Студентския дом, преди да
осмислим сегашното посткомсомолско състояние и възможностите на Дома
в обозримо бъдеще да изпълнява ролята на съвременно организирано

средище за доброжелателно насърчаване на студентската научна,
художествена и практична активност. Впрочем във връзка с употребата на
думи като кръжоци, комсомолщина, централизъм – добре е да отчитаме, че
нито едно от изразяваните с тях явления не са надживяни в обществото ни.
Само че днес, освен за червени, се говори също за сини, за монархически и
всякакви други младежи, търсещи себе си. Както и за новозаформени
безпринципно-политически приятелски кръгове. А обществото ни като цяло
остава нихилистично, негражданско, централистично вярващо, че
политиците са най-важните и че те ще поемат нашите собствени
професионални, граждански, етични отговорности.
Но нека погледнем по-старите книги, макар че публицистиката днес е
голямо изкушение. Запазени са достатъчно материали, които говорят
красноречиво – Студентският дом е замечтан в съгласие с възрожденската

ни образователна традиция още в първите години на българския
университет. Постъпки за строеж са предприети от наследници на братята

Евлоги и Христо Георгиеви с подкрепата на академичния съвет на
Софийския университет и на Министерството на просвещението. Приет е
Указ 29 от 15 май 1915 година, с който се одобрява сумата от 245 520 лева,
получена от отчуждени за нуждите на университета имоти, собственост на
Ив.Ев. Гешов, която трябвало да послужи за образуване към Ефорията
“Евлоги и Христо Георгиеви” на нов фонд с наименование “Дом на Иван и
Мария Гешови”. С него да се построи сграда, в която да живеят безплатно

студенти, деца на ветерани от войните. В издание от 1925 година,
десетилетие преди построяването на централната ректоратска сграда,
Велко Йорданов, тогавашен член на Учебния комитет при Министерството
на просвещението, посочва: “ … тоя дом, една от големите и хубави
постройки в София, е вече въздигнат непосредствено до Дома на изкуството
(Славейков площад) и вероятно още тая година ще се употреби за целта.”
Какви са по-късните напрежения между личните интереси на
семейството-домакин и студентските среди, днес може само да се гадае.
Сигурно е това, че сградата и всички университетски фондове след 1944 г.
са национализирани, каквито реално са и днес. Но вероятно по-интересно е
да се изследва поучителният опит от историята на автономния университет
с конкретни лични собственици. Начинание като споменатото е пример как
може да се съчетава личният интерес и авторитет на имотната фамилия с
университетския и с обществения интерес. Във Виена например подобна
взаимност действа столетия наред в посока на поддържане и установяване
на едно от най-красивите и функционални градски пространства на Европа.
Така е и в Мелк, така е и в Залцбург.
С характерната си изчерпателност Михаил Арнаудов сочи подробности
за това, че академичният съвет години наред е имал “особена грижа за
студентството”. На 12 декември 1923 университетският управителен орган
подкрепя решението на Гражданския комитет за изграждане на нов
Студентски дом. Предоставени били приходи от университетски балове,

средствата се набирали от “увеличаване на студентските вноски за Клуба
при постъпване в университета на 10 лева. Отделят се по 5 процента от

дохода на университетските издания, такси от 100 лева за наем на
университетски зали с цел “събрания, сказки, четения от страна на външни
лица”. През 1927 и 1928 година капиталът достига 1 183 543 лева и
комитетът решава, че “може да се започне строеж на дома върху
отстъпеното от Софийската община още в 1904 година място”.
В респектиращо съседство със сградите на БАН, Народното събрание,
университета, храмовете Св. София и Александър Невски, се е предвиждало
да бъдат разположени студентските научни дружества, където паралелно и

със съгласие с модата на европейските салони се съсредоточава и
художествена активност, която в много случаи през отминаващия век

отстъпва и се обезличава от политическо партизанство и военщина. С
известна горчивина историкът на университета отбелязва наблюдението на
д-р Паулсен в студия от 1902 година, валидно и през 1939, когато се
отбелязва 50-годишнината на българската Алма Матер и днес около 110
години след началото на висшето образование в страната ни. Днес дори
студентите се митологизират, както никога по-рано … И така, доктор
Паулсен, един от учителите на първите ни университетски дейци споделя:
“Необходимо е да се признае, че щом студентът играе активна роля в
обществения живот, това е симптом за болезнено състояние на страната; то
показва, че държавата и нейните ръководни дейци не отговарят в своите

външни и вътрешни функции на инстинктивните изисквания на народния
дух …”
Има ли ги днес, ще успеят ли да вземат връх държавниците, които са
способни да доловят “инстинктивните искания на народния дух”? Които, без
да флиртуват със студентството (подход, винаги съчетаван с
пренебрежение и подценяване на действителните необходимости), не ще
поставят абстрактни обществени задачи, а просто ще предоставят
възможности за изява? Които ще приемат очевидното – Студентският дом
може да бъде автономен само като неразделна част от един съвременен
национален университет, с окръглена академична цялост, с възстановени
факултети и имоти, неправомерно откъснати от живия му организъм, със
зачитане на автономността във всяко от звената му. В такова постижимо и
необходимо бъдеще Студентският дом в по-голяма степен ще бъде и
университетски дом. В него ще идват най-уважаваните преподаватели,
випускниците на висшите училища и академиите сред политическия, но и
сред стопанския и художествен елит. С помощта на които ще се удържа
високото равнище на академичен стандарт, който е необходим на
Студентския дом, на центъра на София и на страната ни.

Кръгла маса по проблемите на
Студентски дом - София, 25.02.1999

Архив на Национален студентски дом

КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ
НА СТУДЕНТСКИ ДОМ – СОФИЯ
Настоящата концепция се основава на проведения дебат по историята,
настоящето и бъдещето на Студентския дом, като за основа ползва
изказаните мнения и предложения направени на конференцията
“Студентският дом – история, актуални проблеми и перспективи за
развитие”, проведена на 15 октомври 1998 г. с участието на над 20
студентски организации, студентси съвети и представители на студентски и
младежки домове в страната.
ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА
НА СТУДЕНТСКИ ДОМ – СОФИЯ
Дейността на Студентски дом средва заветите на дарителите от 1931 г.
за изграждане и опазване на сградата, напечена Дом на българските
студенти. Студентският дом съхранява и развива своите утвърдени във
времето традиции в областта на културата и образованието, като не
допуска на своята територия политическа дейност. С постановление на
Министерския съвет от декември 1991 г. фактически е сложен край на
дългогодишните злоупотреби със Студентския дом. Добрите традиции и
предизвикателствата на най-новото време налагат формулирането на три
принципа във функционирането на Дома:
1.ПУБЛИЧНОСТ на Студентския дом: гарантиране на достъп до
неговата сграда за всички студенти и ползване на услуги, предлагани на
неговата територия.
2.ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ на произвежданите и предлагани в Студентския
дом образователни, културни и научни продукти.
3.ТРАЙНОСТ и УСТОЙЧИВОСТ на развитието на материалната база, на
услугите и продуктите, предлагани в Студентския дом.
Тези принципи ще служат за утвърждаването на следните приоритети
в развитието на Дома:
- съхраняване, поддържане и обновяване на сградата и материалната
база на Студентския дом.
- утвърждаване на Студентския дом като модерен и популярен
образователен, научен и информационен арт-център.
- превръщане на Студентския дом в координиращ център на
студентските и младежките културни клубове и общности в България.
Основните функции на Студентския дом са:

- организиране и подпомагане на дейности на студентите в областта на
изкуството, културата, образованието и науката.
- предоставяне на информация и съдействие на студентите за
намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и
туризъм.
СТАТУТ НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
Налагането на принципите и утвърждаването на приоритетите за
развитието на Студентския дом през следващите години са свързани с ново
конституиране на Дома: превръщането му в юридическо лице (на бюджетна
субсидия) към МОН; приемането на необходимите правилници за неговата
работа; повишаването на статута му като НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ.
Единственият гарант за използването на Студентския дом по
истинското му предназначение е демократичната българска държава в
лицето на МОН.
СТРУКТУРА НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
1.Администрация.
Начело на административната структура на Дома стои управител или
директор, който управлява сградата, сметката и администрацията на
Студентския дом и сключва договори с наемателите в сградана на Дома
след вземане на мнение от органа за частично самоуправление на
Студентския дом (Комисия или Съвет).
2.Студентски организации и общества.
В сградата на Студентския дом развиват дейност студентски
организации и общества, които ползват помещения по договор със
Студентския дом. Помещенията не са офиси на тези организации, а
ПУБЛИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, организирани и стопанисвани от организациите,
съблюдаващи гарантирания достъп до тях на всички студенти. Режимът за
ползване и достъп до помещенията (работно време, специфични
задължения и др.) след проведен конкурс ще се регламентира в договора
между Студентския дом и съответната студентска организация. В договора
се уточняват правилата за разплащане за всички консумативи и режийни
разходи по поддържане на публичния център.
3.Органи за частично самоуправление.
Като органи, които гарантират изпорзването на сградата на
Студентския дом за целите и дейностите на студентската общност ще бъдат
създадени:
- Комисия (или Съвет), включваща представители на студентски съвети
и студентски организации. Комисията ще дава мнение по годишната
програма на Дома и нейния бюджет, предложени от управителя.

- Експертен (или Консултативен) съвет, занимаващ се единствено с
проекти, осъществявани на територията на Дома и излъчващ предложения
за развитието на материалната база и дейността на Студентския дом.
Експертният съвет се представлява от управителя (или директора) на Дома
и се състои от експерти в съответните области – нечленуващи в
организации, които развиват дейност в Студентския дом или кандидатстват
за такава.
4.Публични центрове, студия и кабинети.
Превръщането на Студентсия дом в модерен образователен, научен и
информационен арт-център не може да стане без създаването в него на
функционална и динамична мрежа от центрове, студия и кабинети,
организирани и поддържани от студентски общества и организации или от
самия Студентски дом.
На основата на досегашните постижения ще бъде изграден единен
комплекс, осъществяващ научни, образователни и творчески дейности и
предлагащ различни видове услуги:
- Национален студентски Интернет център
- Център за компютърно изкуство
- Галерия на Студентски дом
- Национален студентски информационен център
- Академичен център за литература и култура
- Бюро “Студентски труд” (действащо звено към МТСП)
- Борса на студентите икономисти
- Кабинет за правни услуги на студентите
- Студентски туристически център
- Постоянно действащи сцени – зала 1, зала 2, фоайета и други зали с
провеждащи се дългосрочни и краткосрочни (седмични и месечни)
програми.
Към този вече оформящ се научен, социален и културен
информационен комплекс ще бъдат създадени и други публични центрове,
студия и кабинети – музикални, театрални, консултантски и други. Това
зависи от конкретните идеи и инициативи на организации, които имат
традиции в обитаването на Студентския дом или на организации и
студентски съвети, които са насочени към българските студенти и младежи.
До средата на тази година (31 юни 1999 г.) да бъде открита
ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРС за ползване на помещения в Дома, в които ще
бъдат открити публични центрове. Списъкът на помещенията, отдадени
чрез този конкурс ще бъде огласен до 30.05.1999 г.
Целта на тази нова структура на Студентския дом е да създаде
отворена среда за българските студенти, да съкрати до минимум офисните
пространства и да предпостави условия за изработване на продукти и
предлагане на услуги, насочени към възможно най-голям брой студенти и
младежи.

ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
В средносрочен план Студентският дом ще бъде поставен в условията
на пълно самофинансиране или поне на минимално финансиране от страна
на държавата чрез целеви бюджетни субсидии. Още от самото си създаване
Домът се справя с две понякога противоречащи си задачи: от една страна,
да бъде образователен и културен център, а от друга страна, да изпълнява
чисто социални функции (да предоставя безплатно голяма част от своята
сграда на българските студенти и представляващи ги организации, да
осигурява преференциални условия на ползваните от тях услуги и др.).
Един успешен механизъм за финансиране на Студентския дом следва да
намери баланс между тези две задачи.
Така източниците за финансиране на Студентския дом добиват
следния вид:
- средства от постоянни и почасови наеми на помещения
- средства от участия на Студентски дом като организатор и
съорганизатор на научни и културни проекти
- средства от спонсорства и дарения
- средства от отдаване под наем на рекламна площ в сградата на Дома
- средства от извършване на услуги
- средства от бюджетна субсидия.
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Отварянето на Студентския дом към публичното пространство би могло
да стане единствено в тясно сътрудничество и коректно партньорство със
студентски и други организации и институции. Ето защо, трябва да бъдат
установени по-ясни критерии при взаимодействието с всички организации,
развиващи дейност на територията на Дома. Това означава следното:
1.Договорно регламентиране на т.нар. рекламен ефект за Студентския
дом от ползването на помещения в неговата сграда. Всяка студентска
организация в рекламни и информационни материали, в медийни и други
публични изяви трябва изрично да посочва къде осъществява своята
дейност. За тази цел следва да се изработят стандартни текстове в
различни варианти, които да имат фиксирано разположение и параметри
върху рекламните и други материали на подпомаганите организации.
2.Предоставянето на помещения и подпомагането чрез консумативни
разходи и директни средства от страна на Студентския дом към студентски
организации ще се извършва ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЕН И ОДОБРЕН
ПРОЕКТ, изготвен от желаещата сътрудничество организация.
Сътрудничеството на студентския дом с т.нар. “външни”, нестудентски
организации ще бъде уреждано на ясна договорна основа. Студентският
дом ще се отвори към ползващите се с добро име младежки и творчески

организации, към висшите училища по изкуствата, към всички
университети.
Реализирайки идеята да се превърне в Национален студентски дом,
Студентски дом – София ще подеме инициатива за оформянето си като
координиращ център на националната студентска и младежка културна
общност. Това означава да проучи условията и да осъществи проект за
създаване на Национална асоциация на студентските и младежките домове.
СРОКОВЕ
В отделни свои елементи осъществяването на настоящата концепция е
вече факт. В цялост нейното реализиране ще започне от началото на 1999
г., което е свързано с приемане на нови устройствени документи на
Студентския дом. Основните стъпки (конституиране на две трети от
структурата на Дома и началото на функционирането на най-важните
публични центрове в него) ще бъдат предприети и приключени до началото
на следващата академична година
- 1999/2000 г. Нормалното
функциониране на Студентския дом въз основа на тази концепция се очаква
да даде своите резултати след края на 1999 г. Отчет за цялостното
изпълнение на тази концепция ще бъде направен в края на академичната
1999/2000 г. или – до 31 юни 2000 г.

Забележка: Първоначалният проект на настоящата концепция е
представен за първи път на заседание на Комисията по проблемите на
студентски дом – София на 24.11.1998 г.
Разговори и обсъждания на проекта между МОН, Студентския дом и
студентските организации и студентските съвети бяха проведени между
24.11.1998 г. до 24.02.1999 г. Окончателният вариант на концепцията беше
обсъден и приет единодушно на кръгла маса по проблемите на Студентски
дом – София на 25.02.1999 г.

в. Държавен вестник, бр.34, 13.04.1999

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №65

от 5 април 1999 г.
за създаване на Национален студентски дом
към Министерството на образованието и науката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Национален студентски дом като юридическо лице
към министерството на образованието и науката със седалище в София и
адрес на управление пл. Народно събрание 10.
(2) Националният студентски дом е второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити.
Чл. 2. Националният студентски дом организира и подпомага дейности
на студентите в областта на изкуството, културата, образованието и
науката; предоставя информация и съдейства на студентите за намиране на
работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм.
Чл. 3. Определя общата численост на персонала на националния
студентски дом 6 щатни бройки, в това число директор.

Преходни и заключителни разпоредби:

§ 1. Министърът на образованието и науката в срок до 3 месеца от
влизането в сила на постановлението утвърждава правилник за
устройството и дейността на Националния студентски дом.
§ 2. Министърът на образованието и науката в срок до един месец от
влизането в сила на постановлението да предостави за управление по реда
на чл. 8, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост на Националния студентски дом сградата на пл. Народно
събрание 10.
§ 3. Отменят се чл. 1, 2 и 3 и § 2 от допълнителните разпоредби на
Постановление № 233 на Министерския съвет от 1991 г. за откриване на
извънбюджетна сметка към Министерството на образованието и науката (
обн. ДВ, бр. 103 от 1991 г.; изм. бр. 2 от 1995 г.).
§ 4. Постановлението се издава на основание чл. 105, ал. 2 от
конституцията на Република България и чл. 60 от Закона за
администрацията.
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на
образованието и науката.
Министър-председател: Иван Костов
Министър на държавната администрация: Марио Тагарински

Архив на Национален студентски дом

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА ПЕТЪР СТОЯНОВ
До създателите
на Академичния център за
литература и култура и
Приемната на
Студентския информационен център
Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи млади приятели,
Благодаря ви за любезната покана и искрено съжалявам, че не мога да
бъда заедно с вас на откриването на центъра и приемната.
Особено ми е приятно да ви поздравя за добрата идея и нейното
осъществяване, защото това е истинска стъпка към утвърждаване на
студентското самоуправление.
Радвам се, че откривате центъра и приемната в Деня на народните
будители – един от най-светлите български празници.
Споделям мнението ви, че освен високи нравствени качества и
професионализъм, днешните будители трябва да са “на ти” със
съвременните изразни средства, а това ще рече с Интернет, с другите
компютърни и сателитни технологии. Ако печатната преса на Гутенберг
беше посочена за най-важното откритие на отиващото си хилядолетие,
защото откри пътя на просвещението, то съвремената мрежа Интернет
откри пътя на човечеството към новия век и новото хилядолетие.
И все пак, технологизирани и модерни, никога не забравяйте книгите и
живото човешко общуване. Те са вечни.
От сърце ви желая много здраве и благополучие.
Честито!

Петър Стоянов

Президент на Република България

София, 1 ноември 2000 г.

Деси Денчева
в. Сега, 8. 12. 2001

ГОРЯ СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ,
ДВАМА ПОЖАРНИКАРИ РАНЕНИ
Младежкият театър в София, който се намира в Студентския дом срещу
сградата на парламента, изгоря в страшен пожар, лумнал малко преди 18 ч.
Двама огнеборци пострадаха – единият е с фрактура, а другият обгазен.
Десетки хора бяха евакуирани, преди покривът да рухне. “Всички да
излизат, никой да не гаси!”, викаше пожарникар на колегите си вътре, след
като греда се срути върху един от тях. Той беше изнесен на носилка.
Огънят тръгнал от сцената, но причинатат не беше ясна преди
загасяването на пожара. “Изведнъж всичко пламна, само успяхме да
изключим тока и избягахме”, разказа осветител. За минути цялата сграда
беше изпълнена с огромни пламъци, а на улицата започнаха да падат тухли.
От огромното огнище хвърчаха въглени и замалко да запалят дрехите на
многобройните зяпачи. Депутатът Мирослав севлиевски, който живее
наблизо, се зае да отдалечи тълпата.
В 19 ч. снощи в театъра трябваше да има представление на пиесата
“Паника в хотела”.

в. Дневен труд, 9. 12. 2001

ПЪРВАНОВ ДАВА ПЪРВАТА СИ ЗАПЛАТА
ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ
Първата си президентска заплата ще даря на фонда за възстановяване
на изгорелия в петък Студентски дом. Това обяви вчера новоизбраният
държавен глава Георги Първанов в специално интервю, което даде по
случай 8 декември за студентското радио “Алма Матер”.
Първанов се ангажира да съдейства за решаването на бюджетните
проблеми на ВУЗ-овете. Той обеща да спази ангажимента за
необходимостта да се повишава частта за образование и наука в държавния
бюджет. Първанов припомни, че в програмата на соцпартията за
парламентарните избори е било предвидено ежегодно повишаване с 0,23%
на парите за просвета. Според него трябва да се направят необходимите
данъчни облекчения за фирмите, които са готови да инвестират и да
спонсорират образованието. “Аз ще отстоявам такава политика, защото
смятам, че България, българските държавници, българските институции
трябва да инвестират в образованието. Пораженията там биха могли да
бъдат много по-тежки, отколкото пораженията в икономиката, или в някоя
друга сфера”, заяви новоизбраният президент. За мен национална
сигурност означава и инвестиции в образованието, само така ще можем да
бъдем истински европейци, каза бъдещият върховен главнокомандващ.
Спечелването на изборите е успешно взет зачот, т.е. по-лекият изпит е
политиката, призна пред студентското радио Първанов. “Трудният изпит е
да управляваш добре, да можеш да отговориш на очакванията на хората и
за мен това е голямо предизвикателство”, смята той.

в. Литературен вестник, бр.43, 19 - 31.12.2001

ДНИ НА СТУДЕНТСКАТА И УНИВЕРСИТЕТСКАТА КНИГА ІІІ
Дните на студентската и университетската книга, организирани за
трета поредна година от Националния студентски дом и неговия
Академичен център за литература и култура в сътрудничество с екип на сп.
“Аудиториум” (www.art.bg/auditorium), се състояха на 11 и 12 декември в
сградата на пл. ”Народно събрание” №10.
На откриването на 11 декември от 11 ч. в галерията на Националния
студентски дом поздравително слово произнесе д-р Владимир Атанасов,
министър на образованието и науката. В програмата на Дните беше
включена промоция на Салона на студентската и университетската книга с
представяния на автори, издателства, студентски и университетски
формации и проекти. Откри се изложбата на Георги Мандов и Коля
Стефанов – студенти от Националната художествена академия.
През първия ден акцентът беше поставен върху изданията на
Академичен център за литература и култура – сборникът “Дискусии 2000:
Вазов и младите. Младата унгарска поезия и младата българска поезия –
диалози и мълчания. Поколенията в българската култура – срещи и
разминавания”, книгата с университетска критика и есеистика “Култура или
война” от Румен Спасов, стихосбирката “Сбогом, деветнайсти век” на
победителя в националния студентски литературен конкурс “Шумен’2001”
Иван Христов с участието на група “Палеонтолозите” и др.
Специален дял в Дните беше запазен за новата електронна
литература: “Книги с електронни адреси” – издания на Студентското
общество за компютърно изкуство и “Словото и неговото @” – промоция на
сайта за литература “Словото” (www.slovo.orbitel.bg) с ръководител на
проекта Мартин Митов.
Проектът “Книга за Студентския дом” и акцията на Студентски
филологически семинар “Малка носовка” разгърнаха картината на
сегашното състояние и възможните перспективи пред книгата като продукт
на студентската публичност.
На 12 декември се проведе Кръглата маса “Книгите и българският
университет в началото на ХХІ век – от А до @”, която предостави
възможност учени от различни поколения да очертаят спецификата на
академичното поле – от книжовната българска култура до новите й
електронни адреси, проблемите на диалога между тях, моделите на
общуване чрез словото.

Из актуалния статут на Студентския дом
П Р А В И Л Н И К
за устройството и дейността на
Национален студентски дом
(Утвърден от Министъра на образованието и науката на 24.07.1999 г.)
РАЗДЕЛ І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник урежда въпросите, свързани с организацията и
характера на дейността на Национален студентски дом (НСД), както и
режима за ползване на предоставеното му имущество.
Чл.2. НСД е юридическо лице към Министерство на образованието и
науката за организиране и подпомагане на дейности на студентите в
областта на изкуството, културата, образованието и науката и за
предоставяне на информация и помощ на студентите за намиране на
работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм.
Чл.3. НСД участва в разработването на национална политика за
задоволяване на социалните и културните потребности на студентите.
Чл.4. На територията на НСД (площад “Народно събрание” 10 – гр.
София) не се развива политическа дейност.
Чл.5. НСД осъществява дейността си въз основа на утвърдена от
министъра на образованието и науката годишна програма.
РАЗДЕЛ ІІ – СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл.6. Управлението на НСД се осъществява от директор, назначен от
министъра на образованието и науката.
Чл.7. Директорът:
1. управлява сградата, сметката и персонала на НСД;
2. създава необходимите условия за реализиране на утвърдената
програма за дейността на НСД в съответствие с длъжностната си
характеристика, утвърдена от министъра на МОН;
3. представлява НСД пред държавните органи и трети лица;
4. сключва договори с юридически и физически лица в съответствие с
целите и правилника на НСД;
5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на
НСД, разрешава отпуските им и издава заповеди за командироването им;
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите на НСД;
7. разработва годишната програма и бюджета на НСД и ги предлага
за утвърждаване на министъра на образованието и науката;
8. представя годишен отчет пред министъра на МОН за извършената
дейност от НСД.
Чл.8. Като съвещателен орган се създава съвет на НСД.

Чл.9. /1/ В състава на съвета се включват:
1. трима упълномощени представители на Представителството на
студентските съвети, легитимирано в чл.73а в Закона за висше образование
и заявили писмено пред НСД участието си в съвета на НСД;
2. трима представители на студентски организации, регистрирани
съгласно ЗЛС, осъществяващи дейност в областта на изкуството, културата,
образованието и науката и заявили писмено пред НСД участието си в съвета
на НСД;
3. директорът на НСД (представител на МОН).
/2/ Съставът на съвета се предлага от директора на НСД и се
утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката.
Чл.10. Съветът на НСД:
1. участва в разработването на годишната програма на НСД;
2. дава мнение за предоставяне на помещения в сградата на НСД и за
развитие на материалната база;
3. обсъжда годишния отчет за работата на НСД;
4. дава мнение за бюджета на НСД;
5. участва в разработването на национална политика за задоволяване
на социалните и културните потребности на студентите.
Чл.11. Съветът на НСД заседава поне веднъж месечно и се свиква от
директора на НСД минимум 5 (пет) дни преди датата на заседанието.
Заседанията на съвета на НСД са редовни при условие, че присъстват 2/3 от
членовете му. Ако не се явят нужния брой членове, заседанието се отлага с
един час и се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове.
Чл.12. В дейността си НСД е подпомаган от експерти, организирани в
5-членна експертна комисия.
Чл.13. В състава на експертната комисия се включват:
1. четирима експерти в областта на изкуствата, информацията,
правото, туризма и спорта;
2. директорът на НСД, който председателства комисията.
Чл.14. /1/ Експертната комисия:
1. разглежда и дава мнение за проекти и инициативи,
кандидатстващи за осъществяване на територията на НСД;
2. дава предложения за развитието на материалната база и дейността
на НСД.
/2/ Съставът на експертната комисия се утвърждава от директора на
НСД след съгласуване с министъра на МОН.
РАЗДЕЛ ІІІ – ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Чл.15. НСД организира дейности в областта на изкуството, културата,
образованието, науката и информацията чрез изграждане на своя
територия на публични центрове, студия и кабинети, поддържани от НСД
или от студентски организации.
Чл.16. Публичните центрове, студия и кабинети в НСД са:

- информационни, компютърни, Интернет-центрове;
- литературни, театрални, музикални, танцови центрове и
студия;
- туристически и спортни центрове;
- кабинети за социални, правни и други услуги на студентите.
Чл.17. Помещения за организиране и поддържане на публични
центрове, студия и кабинети на територията на НСД се отдават на
студентски организации след провеждане на конкурс.
Чл.18. Директорът на НСД сключва договори за съвместна дейност
със студентските организации, спечелили конкурса за организиране и
поддържане на публични центрове, студия и кабинети на територията на
Национален студентски дом.
Чл.19. Помещенията в сградата на НСД се предоставят за:
1. провеждане на студентски дейности съгласно утвърдената годишна
програма;
2. прояви на студентски организации извън утвърдената годишна
програма;
3. прояви на неорганизирани студенти и студентски групи;
4. стопанска дейност.
Чл.20. Залите и други общи помещения в сградата на НСД се ползват
съгласно сключените договори и утвърдени графици.
Чл.21. Договори за отдаване под наем на помещения за извършване
на стопанска или друга дейност се сключват от директора на НСД след
вземане на мнение от съвета на НСД и в съответствие с ЗДС и ППЗДС.
РАЗДЕЛ ІV – ФИНАНСИРАНЕ
Чл.22. Финансирането на НСД се извършва в съответствие с ПМС №
65 от 5 април 1999 г.
Чл.23. /1/ Финансирането на НСД се осъществява от:
1. дарения и спонсорство;
2. услуги;
3. наеми;
4. лихви;
5. участия в културни и научни дейности и проекти;
6. други приходи.
/2/ Финансирането се осъществява и от държавния бюджет чрез
целева субсидия за покриване на текущи разходи, програми и дейности на
студентите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Този правилник се издава на основание
Пар.1 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 65 от 5
април, 1999 г. за създаване на Национален студентски дом към МОН (обн.,
ДВ, бр.34/1999 г.).

Публични центрове, студия и кабинети, функциониращи в
Студентския дом към началото на 2002 г.
- Академичен център за литература и култура при Национален
студентски дом;
- Àêàäåìè÷åí öåíòúð çà åâðîïåéñêà èíòåãðàöèÿ, организиран и поддържан
от Íàöèîíàëíà ñòóäåíòñêà êîíôåäåðàöèÿ;
- Íàöèîíàëåí öåíòúð çà ñîöèàëíè ïðîåêòè, организиран и поддържан от
Áúëãàðñêè ñòóäåíòñêè ñúþç;
- Êàáèíåò çà ðàáîòà ñúñ ñòóäåíòè â íåðàâíîñòîéíî ïîëîæåíèå, организиран и
поддържан от Áúëãàðñêè ñòóäåíòñêè ñúþç;
- Öåíòúð çà êîìïþòúðíî èçêóñòâî, организиран и поддържан от Ñòóäåíòñêî
îáùåñòâî çà êîìïþòúðíî èçêóñòâî;
- Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè Èíòåðíåò öåíòúð, организиран и поддържан от
Ñòóäåíòñêî îáùåñòâî çà êîìïþòúðíî èçêóñòâî;
- Èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëñêè öåíòúð, организиран и поддържан от
Ñòóäåíòñêî îáùåñòâî çà êîìïþòúðíî èçêóñòâî;
- Íàöèîíàëåí öåíòúð çà ñòóäåíòñêî ñúòðóäíè÷åñòâî, организиран и
поддържан от Ïðåäñòàâèòåëñòâîòî íà ñòóäåíòñêèòå ñúâåòè;
- Öåíòúð çà ïðîôåñèîíàëíî ðàçâèòèå íà ñòóäåíòèòå èêîíîìèñòè, организиран и
поддържан от Íационална асоциация на студентите икономисти ÀÈÅÑÅÊ;
- Ñòóäåíòñêè öåíòúð çà òåàòúð è ñöåíè÷íè èçêóñòâà, организиран и
поддържан от Ðåãèîíàëåí öåíòúð íà Áàëêàíèòå çà óíèâåðñèòåòñêè òåàòúð;
- Ìåæäóíàðîäåí öåíòúð çà ïðîãðàìè â îáëàñòòà íà îáðàçîâàíèåòî, íàóêàòà è
êóëòóðàòà, организиран и поддържан съвместно от Ñтудентско общество за
компютърно изкуство è ÍÍÅÊ ÞÍÅÑÊÎ;
- Öåíòúð çà ìåæäóíàðîäíî ñòóäåíòñêî ñúòðóäíè÷åñòâî, организиран и
поддържан съвместно от Àêàäåìè÷íî äðóæåñòâî çà ìåæäóíàðîäíî ðàçâèòèå è
ôîíäàöèÿ “Îáùåñòâî è èíôîðìàöèÿ”.
- Бюро “Студентски труд” към Министерството на социалната политика.
Залите в Студентския дом се посещават за репетиции и спектакли от
Академичен хор “Ангел Манолов”, Академичен фолклорен ансамбъл,
Театър-студио “Студентина”, от групи неорганизирани студенти и младежи,
от детски и младежки формации.

ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ
ЗА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ (1904 – 2002)
І.Студентският дом в периода на Третото българско царство. От
началото на ХХ век до 1946 г.

Писмо на министъра на народното просвещение проф. Иван Шишманов до
кмета на София, 24.02.1904 (Централен държавен архив на Република
България, фонд 1к, опис 2, архивна единица 572)

Писмо на министъра на народното просвещение проф. Иван Шишманов до
председателя на Софийския градски общински съвет, 14.04.1904 (Централен
държавен архив на Република България, фонд 1к, опис 2, архивна единица
572)

Устав на Гражданския комитет за построяване на Студентския клуб в
София, Печатница “Св. София”, С., 1911
Заповед №1516 от 14 май 1911 г. на Мнистерството на народната просвета
за утвърждаване на устава на Граждански комитет за построяване здание
на Студентския клуб в София
Студентската седмица (в. “Студентска борба”, 28.12.1929)
Вас. Янков. Pro Domo Suo (в. “Студентска борба”, 28.12. 1929)
Седмицата за студентския дом в София (в. Студентска борба, 28.12.1929)
Вас. Г. Янков. Акция по Студентския дом (в. Студентска борба, 8. 02. 1930)
***
в. “Студентска борба”, бр. 9, 1.03.1930 г.
/специален брой за Студентския дом/

Н. В. Царят за Студентския дом (в. “Студентска борба”, 1. 03.1930)
Софийски Митрополит Стефан. Инициативата за Студентския дом… (в.

“Студентска борба”, 1. 03.1930)
Ние ще бъдем признателни (в. “Студентска борба”, 1. 03.1930)
Н. Найденов. Инициативи, които заслужават подкрепа (в. “Студентска
борба”, 1. 03.1930)
проф. д-р Г. Шишков. За студентския дом в София (в. “Студентска борба”,
1.03.1930)
проф. Ал. Ц. Цанков. Няколко думи за Студентския дом (в. “Студентска
борба”, 1.03.1930)
проф. С. С. Бойчев. Студентски дом (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
Никола Мушанов. Мисли за студентството (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
Хр. Ив. Динчев. Нашият Дом (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
Цв. С. Табаков. Обществени задачи (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
проф. Д. Мишайков. Студентството в светлината на статистиката (в.
“Студентска борба”, 1.03.1930)

проф. д-р Ст. Консулов. Българското общество и студентството (в.
“Студентска борба”, 1.03.1930)
Ангел Сп. Ангелов. Студентството за своя дом (в. “Студентска борба”,
1.03.1930)
К. Томов. Към студентите (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
арх. Ст. Белковски. Студентски дом (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
протопрезв. проф. д-р Ст. Панков. Насоката и нуждите на българското
студентство (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
проф. д-р В. Моллов. Медицинското значение на Студентския клуб (в.
“Студентска борба”, 1.03.1930)
д-р П. Пенчев. Ония, които идват след нас (в. “Студентска борба”,
1.03.1930)
проф. д-р М. Герасков. Висшето образование от национално гледище (в.
“Студентска борба”, 1.03.1930)
Нашето студентство е бедно (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
проф. Г. Т. Данаилов. Нашата младеж (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
проф. Ас Златаров. Да им помогнем! (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
Т. Г. Вайков. Към нравствено издигане (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
Ст. Чилингиров. Няколко думи за фонда “Студентски клуб” (в. “Студентска
борба”, 1.03.1930)
Проф. М. Арнаудов. Българското студентство и неговият културен идеал (в.
“Студентска борба”, 1.03.1930)
Д. Гаврийски. Студентите (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
Ил. Янулов. Студентство и социална политика (в. “Студентска борба”,
1.03.1930)
Татяна Е. Киркова. Международната студентска взаимопомощ и българското
студентство (в. Студентска борба, 1.03.1930)
проф. Т. Ст. Томов. Дайте за Студентския дом! (в. “Студентска борба”,
1.03.1930)
Никола Недев. На студентите е нужен студентски дом (в. “Студентска
борба”, 1.03.1930)
Проф. Д. Т. Кацаров. Студентски дом... но какъв! (в. “Студентска борба”,
1.03.1930)
Т. В. Томов. Студентският дом – разсадник на обществени добродетели (в.
“Студентска борба”, 1.03.1930)
Георги Марков. Делото на студентството е дело на България (в.
“Студентска борба”, 1.03.1930)
В. Г. Янков. Думата на българския студент (в. “Студентска борба”,
1.03.1930)
Към дарителите (в. “Студентска борба”, 1.03.1930)
***

За мястото на Студентския дом (в. “Студентска борба”, 27. 07. 1930)

Извадки от отчета на Изпълнителния комитет на БНСС за отчетния период
от м. август 1929 до м. юли 1930 (в. “Студентска борба”, 27. 07. 1931)
Новини и съобщения – студентски (в. “Мир”, 24.01.1931)
Студентският дом. Д-р Поберецки в София. Разговор с председателя на
Студ. Комитет В. Янков (в. “Студзов”, 3.02.1931)
Григор Василев. Мотиви за законопроект за отстъпване даром на ректора на
Държавния университет в София държавното място от 1396.50 кв.м., заедно
с постройките в него, находяще се на ул. “Аксаков” №33, за построяване на
Студентски дом (Из Приложение №57 на “Стенографски дневници на ХХІІ
ОНС”, т.І)

Първо и второ четене на законопроект за отстъпване даром на ректора на
Държавния университет в София държавното място от 1396.50 кв.м., заедно
с постройките в него, находяще се на ул. “Аксаков” №33, за построяване на
Студентски дом (Из “Стенографски дневници на ХХІІ ОНС”, 38 заседание от
6.02.1931 г.”)

Указ №13 на Н.В. Борис ІІІ за утвърждаване на Закон за отстъпване даром
на ректора на Държавния университет в София държавното място от
1396.50 кв.м., заедно с постройките в него, находяще се на ул. “Аксаков”
№33, за построяване на Студентски дом (в. “Държавен вестник”, бр.277,
1931)
Димо Воденичаров. Дом за студентството (в. “Социалистическа младеж”,
15.04.1931)

Покана от Граждански комитет за построяване на Студентски дом в София
за тържеството при поставяне на основния камък на сградата за Студентски
дом на 30 май 1931 г. (Архив на Национален студентски дом)
Кратка историческа бележка за основаването на фонда и гражданския
комитет за постройване на Студентски дом в София (Архив на Национален
студентски дом)

Полагане на основния камък на Студентския дом. Водосвет. Награждаване
делегатите на Международния студентски съюз (в. “Зора”, 1.06.1931)
Михаил Арнаудов. За Студентския дом (Из “История на Софийския

университет “Св. Климент Охридски” през първото му полустолетие. 1888 –
1938”)
Писмо от ректора на университета до кмета на София, 9.02.1933 (Централен
държавен архив на Република България, фонд 994к, опис 14, архивна
единица 8)
Програма за дейността и използването на Студентския дом, 31.05.1933
(Централен държавен архив на Република България, фонд 994к, опис 14,
архивна единица 8)
Строежът на студ. дом “Кн. Симеон Търновски” (в. “Студентска борба”,
2.08.1937)

Правилник за управлението и използването на Студентския дом при
университета, 15.12.1937 (Централен държавен архив на Република
България, фонд 994к, опис 14, архивна единица 8)

Ст. Станчев. Студентският дом (в. “Академик”, 5.05.1938)
Татяна Е. Киркова. Студентският дом в София. Програма и задачи (в.
“Студентска борба”, 30.07.1938)
Л. Сяров. Студентските домове и студентската обществена дейност (в.
“Студентска борба”, 1.11.1938)
Димитър Катъров. Тържеството на “Mensa Academica” (в. “Академик”,
22.12.1938)
Цвета Тодорова. “Менза Академика” в Студентския дом (Из “Българската
студентска младеж в демократичните и антифашистките борби. 1918 –
1944”)
Гаврил Цветанов. Адресите се разбират след прочитането (в. “Студентска
борба”, 28.12.1938)
Татяна Киркова. Домът на БНСС чака своето реализиране (в. “Студентска
борба”, 26.08.1939)
Кратка история по построяването на Студентския дом (в. “Студентска
борба”, 3.03.1940)
Студент. Студентският дом (в. “Студентска борба”, 28.04.1940)

Първо четене на законопроекта за фонда “Студентски дом при Университета
“Св. Климент Охридски” в София (Из “Стенографски дневници на ХХV ОНС”,
44 заседание от 10.05.1940 г.”)
Стилиян Чилингиров. За Студентския дом. Писмо до редакцията (в.
“Студентска борба”, 25.05.1940)

По въпроса за Студентския дом. Изложение от Българския национален
студентски съюз по Законопроекта за Студентския дом (в. “Студентска
борба”, 25.05.1940)

Указ №46 на Н.В. Борис ІІІ за утвърждаване на Закон за фонда “Студентски
дом при Университета “Св. Климент Охридски” в София” (в. “Държавен
вестник”, бр. 126, 1940)

Фондация Студентски дом (в. “Студентска борба”, 25.05.1940)
За и против – някога и сега (в. “Студентска борба”, 30.06.1940)
Обществените прояви на БНСС (в. “Студентска борба”, 30.06.1940)
Васил Янков. Студентският дом в София. Най-съкровеното постижение на
БНСС (в. “Студентска борба”, 25.08.1940)
Стилиян Чилингиров. Начало на студентското организиране (в. “Студентска

борба”, 25.08.1940)
Васил Янков. 10 годишнина на Студентския дом /телеграма/ (в. “Студентска
борба”, 8.12.1941)
Васил Янков. Една незабравима десетгодишнина (в. “Студентска борба”,
9.08.1941)
Една корекция (в. “Студентска борба”, 8.12.1942)
Из “Хроника”: Комитетът на ОФ при Студентския дом нарежда… (в.
“Отечествен фронт”, 13.09.1944)
Откриване учредитерния конгрес на ОСНС (в. “Студентска трибуна”,
29.06.1945)

ІІ.Студентският дом в периода на Народна република България.
1946 – 1990
Из Постановление №159а от 5.07.1957 г. на Министерски съвет и ЦК на БКП
за по-нататъшно развитие на образованието в България (в. “Държавен
вестник“, бр.59, 23.07.1957)
д-р Георги Ангелов. Нашата “Менза Академика” (в. “Студентска трибуна”,
12.02.1957)
Днес се открива Студентския дом на културата (в. “Вечерни новини”,
11.12.1959)

Едно огнище на културата запали светлините си. Тържествено откриване на
Студентския дом на културата (в. “Студентска трибуна”, 15.12.1959)
А. Ангелов. Прекрасен плод на нашата братска солидарност. Открит е
Клубът на дружбата при Студентския дом на културата (в. “Студентска
трибуна”, 1.03.1960)
Хар. Яръмов. Първият пролетен бал (в. “Студентска трибуна”, 27.03.1960)
Хар. Яръмов. Пред първия новогодишен танц (в. “Студентска трибуна”,
1.01.1961)
Студентската младеж се учи и възпитава в своя дом (в. “Вечерни новини”,
20.03.1961)
Антон Кафезчиев. Вратите са отворени (в. “Народна култура”, 20.05.1961)
Б.Игнатов. Студентите разискват на тема “Човекът на бъдещето” (в.
“Студентска трибуна”, 28.11.1961)
Веселин Станев, Стефан Чирпанлиев. Една година литературен кръжок при
Студенския дом на културата (в. “Студентска трибуна”, 13.12.1961)

Да живеем в мир и дружба! Тържествено събрание-митинг по случай
изпращането на българската представителна делегация на Осмия световен
младежки фестивал в Хелзинки (в. “Народна младеж”, 26.07.1962)
К.Славова. Една вечер в Студентския дом на културата (в. “Студентска
трибуна”, 21.05.1963)

30 години Студентски академичен хор “Георги Димитров”. Висока, но
заслужена оценка (в. “Студентска трибуна”, 28.05.1963)
Д. Мутафов, Хр. Нурев, К. Захариев. Как бе саздаден Академичният хор (в.
“Студентска трибуна”, 28.05.1963)
Знаете ли, че… (в. “Студентска трибуна”, 28.05.1963)
Тодор Живков. Поздравително писмо до представителния Академичен хор
“Георги Димитров” (в. “Студентска трибуна”, 4.06.1963)
Л. Симеонова. Грижи за естетическата култура на студентите (в. “Вечерни
новини”, 19.10.1963)
С. Чолакова. Много изненади за празника (в. “Студентска трибуна”,
19.11.1963)

В. Г. Янков. Двама от създателите на Студентския културен дом (в.
“Студентска трибуна”, 17.12.1963)
Втори републикански студентски фестивал (в. “Работническо дело”,
6.05.1964)
Огнище на културата (в. “Софийска правда”, 5.09.1964)
Иван Гарелов. Връщането бе крачка напред (в. “Студентска трибуна”,
04.1966)
Студентският дом на културата обявява конкурси (в. Студентска трибуна”,
4.10.1966)
Б.Попова. Преглед на състоянието на културните клубове (в. “Студентска
трибуна”, 29.11.1966)
При баба Мара… (в. “Студентска трибуна”, 27.12.1966)
Ненко Калчев. Нашият път. Разказ за живота на киноклуба при СДК (в.
“Студентска трибуна”, 3.01.1967)
Ани Златева. С пулса на юбилея. Студентският дом на културата пред 50годишнината на Октомври (в. “Народна младеж”, 27.03.1967)
Георги Черняков. В духа на традицията, за съвременно светоусещане.
Разказ за студентския литературен кабинет “Димчо Дебелянов” (“Гаудеамус
Игитур… Книга за българските студенти”, С., 1973)
Лидия Огойска, Георги Черняков. Началото на една традиция (“Хоризонт”,
С., 1973)
В Централния студентски дом на културата (в. “Студентска трибуна”,
3.01.1978)
Борис Семерджиев. Център за идейно-естетическо възпитание (в.
“Студентска трибуна”, 11.04.1978)
Любимо творческо средище (в. “Студентска трибуна”, 20.12.1978)
25 години Централен студентски дом на културата (в. “Студентска трибуна”,
15.11.1983)
Към нови творчески успехи (в. “Студентска трибуна”, 6.12.1983)

Богата творческа лаборатория. Георги Георгиев, председател на Съвета на
студентите при ЦК на ДКМС пред в. “Студентска трибуна” (в. “Студентска
трибуна”, 13.12.1983)

11-та национална конференция на студентските литературни клубове в
Студентския дом (в. “Студентска трибуна”, 25.12.1984)
Стефан Енчев. Ароматът на търсенето (в. “Студентска трибуна”, 23.12.1989)
Константин Габровски. Вътрешният порив (в. “Студентска трибуна”,
23.12.1989)
Борис Семерджиев. Самоуправленски център (в. “Студентска трибуна”,
23.12.1989)

ІІІ.Студентският дом в началото на Втората българска република.
След 1990 г.

Чий е Студентският дом? (в. “Студентска трибуна”, 20.02.1991)
Постановление №233 от 4 декември 1991 г. за откриване на извънбюджетна
сметка към Министерството на образованието и науката (в. “Държавен
вестник”, бр.103, 13.12.1991)
Марко Дамянов. В Студентския дом отдавна няма студенти (в. “Аз Буки”,
бр.47, 3-9.12.1997)
Катя Георгиева. В Студентския дом има студенти (в. “Аз Буки”, бр.2, 1420.01.1998)
Димитрина Димитрова. Златна тухла има в темелите на Студентския дом (в.
“Стандарт”, 15.10.1998)

***
Конференция “Студентският дом – история, актуални проблеми и
перспективи за развитие”, 15.10.1998 г.
Анна-Мария Тотоманова. Встъпително слово (Архив на Национален
студентски дом)
Пламен Дойнов. Младежката култура – след епохата на кръжоците (Архив
на Национален студентски дом)
Румен Спасов. Студентският дом в университетското културно пространство
(сп. “Аудиториум”, бр.2, декември 1998)
Николай Тончев. Младежките и студентските пространства – реалности и
домашни духове (Архив на Национален студентски дом)
Петър Якимов. Студентският дом – статут и дейност (Архив на Национален
студентски дом)
Росен Петков. Студентски дом като съвкупност от центрове и студия (Архив
на Национален студентски дом)
Николай Иванов. Юридически статус на Студентския дом (Архив на
Национален студентски дом)
Любомир Стоев. Сътрудничеството: Студентски дом – студентски
организации. Перспективи и възможности (Архив на Национален студентски
дом)
Петър Дяков. Студентски дом на прага на ХХ век – идеи и виждания (Архив
на Национален студентски дом)
***
Заря Калева. 65 години Студентски дом (в. “Аз Буки”, бр.42, 21-27.10.1998)

Постановление №65 от 5 април 1999 г. за създаване на Национален
студентски дом към Министерството на образованието и науката (в.

“Държавен вестник”, бр.34, 13.04.1999)
Петър Стоянов. Поздравителен адрес до създателите на Академичния

център за литература и култура и приемната на Студентския
информационен център, 1.11.2000 (Архив на Национален студентски дом)
Елена Николова. Нова битка за Студентския дом (в. “24 часа”, 4.04.2001)
Благослава Лумбева. Университет и министерство спорят за Студентския
дом (в. “Дневник”, 4.04.2001)
Соня Спасова. СУ си иска студентския дом (в. “Стандарт”, 4.04.2001)
Георги Ланджов. Националният студентски дом се оказа собственост на
Софийския университет (в. “Демокрация”, 4.04.2001)
Анета Петкова. Софийският университет иска и сградата на Студентския
дом (в.”Дневен труд”, 4.04.2001)
Велиана Христова. СУ ще си връща Студентския дом (в. “Дума”, 4.04.2001)
Конкретност – отличителен белег на днешните студенти. С Пламен Дойнов,
директор на Националния студентски дом разговаря Валери Димитров (в.
“Народно земеделско знаме”, бр.49, 7-13.12.2001)
Деси Денчева. Горя Студентският дом, двама пожарникари ранени (в.
“Сега”, 8.12.2001)
Първанов дава първата си заплата за Студентския дом (в. “Дневен труд”,
9.12.2001)
Дни на студентската и университетската книга ІІІ (в. “Литературен
вестник”, бр.43, 2001)
Татяна Дикова. Студентският дом – месец и половина след пожара (в. “Аз
Буки”, бр.5, 30.01-5.02.2002)
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