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Конференция "70 години Студентски дом: история и перспективи 
 на академичните пространства за образование, наука и култура", 

14 май 2003 г.
 

На 14 май 2003 г. в 13 ч. в Галерията на Национален студентски дом започна
конференцията "70 години Студентски дом: история и перспективи на академичните
пространства за образование, наука и култура", посветена на юбилея на първия дом
на българските студенти. Гости на форума бяха 30 представители на студентски
организации от различни страни на Европа, водени от президента на ЕSIB
(Национални студентски съюзи в Европа) Щефан Бинефелд.

От името на МОН участниците и гостите на конференцията бяха поздравени от
заместник-министъра д-р Анастас Герджиков, който прочете поздравителен адрес от
доц. д-р Владимир Атанасов, министър на образованието и науката. След него
президентът на ESIB Щефан Бинефелд отправи своите пожелания за ползотворна
работа на форума и за бъдещо по-близко сътрудничество между българските и
европейските студенти.

Програмата на конференцията съдържаше:
• Пламен Дойнов, директор на Национален студентски дом: "Студентският дом -

граници на миналото, граници на бъдещето"
• Иван Модев, председател на Български студентски съюз: "Студентското

самоуправление в Студентския дом след 1989 година"
• Д-р Росен Петков, председател на Студентско общество за компютърни

изкуства: "Младежката информация като инструмент при разработката на
международни и локални проекти"

• Никола Димов, Представителство на студентските съвети: "Болонският процес -
предизвикателства и перспективи"

• Константин Григоров, президент на Национално студентско сдружение за
образователен обмен АИЕСЕК: "Ролята на международните програми за развитието
на българските студенти"

• Д-р Димка Гочева, Софийски университет "Св. Климент Охридски": "Докъде
стигнахме по пътя към европейското пространство за висше образование?"

• София Дуева, Институт по социология на Българска академия на науките:
"Академична свобода и политическа активност на студентите: обществени реакции
по повод правилника за дисциплина на Софийския университет от 1905 година"

• Иванка Гезенко, Централен държавен архив на Република България: "Нови
документи по дейността на Гражданския комитет за построяване на Студентски дом в
София"

• Румен Спасов, сп. "Аудиториум": "Стилиян Чилингиров - един позабравен
универсалист"

• Румяна Пенчева, Национален литературен музей: "Тодор Г. Влайков -
основоположник на библиотеката на Студентския дом"
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• Иван Тодоров, главен художествен ръководител на Академичен фолклорен
ансамбъл: "Академичният фолклорен ансамбъл - с магията на танца към
петдесетилетието"

• Тихомир Алексиев, Театър-студио "Студентина": "Студентски театър
"Студентина" и Регионален център за университески театър на Балканите - опит и
перспективи".

Като особено полезна и наситена със смели идеи и дискусионни енергии се
открои заключителната дискусия.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в традиционния годишен
сборник, който събира текстовете от дискусионните форуми на Национален
студентски дом, чиято премиера ще се състои в рамките на Дните на студентската и
университетскта книга през декември 2003 г.

 

14 май (сряда) 2003 г. 
Начало: 13 часа 

Галерия на Национален студентски дом 
София, пл. "Народно събрание" №10

 

ПРОГРАМА
 

13.00 ч. - Регистрация на участниците
13.30 ч. - Поздравителни слова

Доц. д-р Владимир Атанасов, министър на образованието и науката на
Република България
Д-р Анастас Герджиков, заместник-министър на образованието и науката
на Република България
Щефан Бинефелд, председател на ESIB - Национални студентски съюзи в
Европа

І част
14.00 ч. - Пламен Дойнов, директор на Национален студентски дом:
Студентският дом - граници на миналото, граници на бъдещето
14.10 ч. - Иван Модев, председател на Български студентски съюз:
Студентското самоуправление в Студентския дом след 1989 година
14.20 ч. - Д-р Росен Петков, председател на Студентско общество за 

 компютърни изкуства:
Младежката информация като инструмент при разработката на

международни и локални проекти
14.30 ч. - Ива Петрова, секретар на комисията "Международна дейност" в 

 Представителството на студентските съвети на България:
Болонският процес - предизвикателства и перспективи
14.40 ч. - Константин Григоров, президент на Национално студентско 

 сдружение за образователен обмен АИЕСЕК:
Ролята на международните програми за развитието на българските студенти
14.50 ч. - Д-р Димка Гочева, Софийски университет "Св. Климент 

 Охридски":
Докъде стигнахме по пътя към европейското пространство за висше

образование?
15.00 ч. - Дискусия
15.30 ч. - Кафе-пауза
 

ІІ част
16.00 ч. - София Дуева, Институт по социология на Българска академия 

 на науките:



Академична свобода и политическа активност на студентите: обществени
реакции по повод правилника за дисциплина на Софийския университет от 1905
година

16.10 ч. - Ваня Гезенко, Централен държавен архив на Република 
България:

Нови документи по дейността на Гражданския комитет за построяване на
Студентски дом в София (1928 - 1940)

16.20 ч. - Румен Спасов, сп. "Аудиториум":
Стилиян Чилингиров - един позабравен универсалист
16.30 ч. - Румяна Пенчева, Национален литературен музей:
Тодор Г. Влайков - основоположник на библиотеката на Студентския дом
16.40 ч. - Иван Тодоров, главен художествен ръководител на Академичен 

фолклорен ансамбъл:
Академичният фолклорен ансамбъл - с магията на танца към

петдесетилетието
16.50 ч. - Тихомир Алексиев, Театър-студио "Студентина":
Студентски театър "Студентина" и Регионален център за университески

театър на Балканите - опит и перспективи
17.00 ч. - Заключителна дискусия
17.30 ч. - Коктейл
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