
СТУДЕНТСКАТА СЕДМИЦА 
В НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ ДОМ 

(2 - 8 декември 2003) 
 

С традиционната СТУДЕНТСКА СЕДМИЦА завършват честванията на 
70-годишния юбилей на Студентския дом 

 
2 декември, Национален дворец на културата, зала 2, 19 ч. 

 
Тържествен юбилеен концерт, посветен на 70 години от 

създаването на Студентския дом 
В програмата: Академичен хор “Ангел Манолов”, Академичен фолклорен 

ансамбъл, Театър-студия “Студентина” със специалното участие на възпитаници 
на Студентския дом, сред които Мистерията на българските гласове и 
Студентски симфоничен оркестър при Музикална академия “Проф. Панчо 
Владигеров” 

Връчване на почетни юбилейни грамоти на именити изпълнители, 
творци, служители – възпитаници на Студентския дом. 

 
4-5 декември, Национален студентски дом, Галерия  
Пето издание на Дни на студентската и университетскта книга 
 
4 декември, 11 ч. Откриване на Дните на студентската и 

университетскта книга  
Поздравително слово: проф. Камен Веселинов, зам.-министър на 

образованието и науката 
Дните на студентската и университетската книга, организирани за 

пета поредна година от Националния студентски дом и Академичен център за 
литература и култура, задълбочават стратегията сградата на пл. ”Народно 
събрание” №10 да приютява и подпомага върхови изяви на студентската и 
университетската култура с участието на български студенти и млади 
преподаватели. 

Литературни премиери, 13 – 17 ч.  
Представяне на изданията на Академичен център за литература и 

култура – книгата “Академични дискусии”, на сборника с текстове от студентска 
конференция “Литература и критически практики”, на стихосбирката “Пози и 
почерци” на носителката на специалната награда на Националния студентски 
дом в студентския литературен конкурс “Шумен’2003” Лилия Георгиева и др. 
Представяне на днешната генерация поети и хуманитаристи студенти. 
Промоции на мултимедийните проекти “ЕuroNet” и “On the Job Market”, на 
електронни и книжни студентски издания –разгръщане на картината на 
сегашното състояние и възможните перспективи пред книгата като продукт на 
университетската публичност. 

Литературен джем сешън, 18 ч.  
Атрактивна среща на поколения университетски поети, дебютирали в 

края на 90-те години и в началото на ХХІ век. 
 
5 декември, 10 ч. Кръгла маса “Литература от студенти 

/Литература за студенти” 
Участват представители на студенти и преподаватели от български 

университети и висши училища. 
 



8 декември, Национален студентски дом, 18 ч. 
Голям студентски купон по случай Празника на студентите   
 
Организиран от АИЕСЕК (Асоциация на студентите икономисти), 

Български студентски съюз, Академичен хор “Ангел Манолов”, 
Академичен фолклорен ансамбъл, Национална студентска 
конфедерация, Театър-студия “Студентина”, Студентско общество за 
компютърни изкуства и Национален студентски дом 
 

* Връчване на наградите от конкурса за студентско есе “Студентите: 
бъдещето сега” 

Жури в състав: Георги Данаилов, проф. Ивайло Знеполски и Пламен 
Дойнов номинира пет есета на български студенти. Ще бъдат връчени една 
голяма награда, една втора награда и три поощрения, както и книги, 
предоставени от Книгоразпространителска верига “Хеликон” и Академичен 
център за литература и култура. 

* Изпълнения на студентски творчески формации: малки откъси от 
последните концерти и спектакли на Академичен хор “Ангел Манолов”, 
Академичен фолклорен ансамбъл и Театър-студия “Студентина”. 

* Изпълнение на българска народна песен: Сандрин Монлезон – 
студентка от Сорбоната, певица и танцьорка на Академичния фолклорен 
ансамбъл. 

* Коктейл 
* Дискотека 

 
Забележка: Проявата отбелязва заключителната част на честванията 
на 70-годишнината от създаването на Студентския дом 
 
Още за Национален студентски дом и организаторите: 
www.studenthouse.bg       


