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СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ
В БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА ПРЕЗ 2003 ГОДИНА
Герджиков свирил на флейта
В Студентския дом през 60-те години, споделиха от ръководството му вчера.
Парламентарният шеф щял да бъде почетен гост на 8 декември, когато завършват
честванията на 70-годишният юбилей на Студентския дом. Отбелязването на
годишнината щяло да стартира през пролетта.
в. “24 часа”, софийско приложение, 06.02.2003.

Студентският дом празнува юбилей
Рожден ден през цялата 2003 г. ще празнува Националният студентски дом. По
случай юбилея управителният му съвет е подготвил редица празнични прояви. Найголямото събитие е националният студентски конкурс за есе на тема “Студентите:
Бъдещето сега”.
В надпреварата могат да участват само студенти от български университети.
“Подробности за конкурса всеки може да намери в сайта на Студентския дом”,
обясни директорът му Пламен Дойнов. Голямата награда ще е в размер на 6
минимални стипендии.
в. ”Дневен труд”, приложение “Софиянец”, 07.02.2003.

Студентският ни обединява, а не ни разделя
Татяна Дикова

Вече 70 години станалата емблематична сграда на площад “Народно събрание” №
10 посреща младите представители на българската академична общност, обединява
ги в едно общо духовно пространство. 2003 година е юбилейна за Студентския дом,
откъдето са минали около 14 поколения университетски възпитаници. Ще бъде
любопитно да узнаем, че от сцената му са тръгнали Борис Христов, Никола Гюзелев,
а Томова-Синтова; че в залите му са се изявявали поетите и писателите Николай
Кънчев, Калин Донков, Светлозар Игов, Михаил Неделчев; че днешният председател
на Народното събрание проф. Огнян Герджиков е бил флейтист в студентския
симфоничен оркестър, а посланичката ни в САЩ Елена Поптодорова е била прима на
студентския театър. Студентският дом е посредник между науката и творчеството,
между професията и интелектуалното усилие; между улицата и аудиторията, каза
директорът му Пламен Дойнов. Честванията на седемдесетгодишния юбилей
започнаха още през януари, за да завършат в навечерието на традиционния
осмодекемврийски празник.
През далечната 1904 г. министърът на просвещението проф.Иван Шишманов
пръв подема кампанията за изграждане на дом на българската университетска
общност. Идеята му е дадена от големия български писател Стилиян Чилингиров.

Министерството на просвещението отпуска за целта 10 000 лв. Идеята обаче
започва да се реализира едва в началото на 30-те години и домът е построен само за
24 месеца. За целта българското студентство събира $ 11 000, а организацията на
Международната студентска взаимопомощ (със седалище в Женева) му помага с $ 15
000.
Два са основните акценти на юбилейната година: през пролетта – 30 май –
официалният празник на Студентския дом, когато ще бъде открита паметна плоча с
признателност към основателите и дарителите му, и през декември –
осмодекемврийските празници. Сред големите прояви през годината е обявеният
Национален студентски конкурс за написване на есе на тема “Студентите: бъдещето
сега”. Председател на журито е Георги Данаилов, а членове проф. Ивайло Знеполски
и Пламен Дойнов. Голямата награда е в размер на 6 минимални студентски
стипендии, а двете подгласни награди – 3. Ще бъде организирана конференция на
тема “70 години Студентски дом: история и перспективи на академичните
пространства за образование, наука и култура”; ще бъде издаден юбилеен
компактдиск на академичния хор “Ангел Манолов” – връстник на Дома; за 28-и път
студентите – творци ще се срещнат в Шумен; ще бъде издаден сборник със спомени
за Студентския дом; ще има премиери на спектакли на театър-студио “Студентина”; с
компактдиск ще отбележи юбилея и Академичният фолклорен ансамбъл. През
юбилейната година ще се появят на пазара и много нови заглавия на книги,
сборници, антологии за и от студентите.
Днес Студентският дом е юридическо лице към МОН. Именно то и най-вече
министър Владимир Атанасов първи организираха работата по възстановяване на
щетите от пожара на на театралната сцена, още на двайсетия ден след него. И за в
бъдеще ще разчитаме на финансовата подкрепа на държавата, коментира г-н Дойнов.
Но е време да си припомним и други форми на субсидиране, например чрез
дарителство, заключи той. В няколко модула се развива студентската дейност в
сградата на площад “Народно събрание”: организирани състави; публични центрове;
студиа и кабинети; бюро за студентски труд; академичен център за литература и
култура. Години наред сцената се използва от бездомния Младежки театър, като от
1998 г. той не плаща наем. Театър-студио “Студентина” пък може да разчита само на
камерната сцена, и то в понеделник. Затова студентите актьори са се насочили към
изяви на сцените на младежките домове в страната.
в. ”АзБуки”, бр.7, 12-18.02.2003.

Герджиков бил флейтист, Поптодорова – актриса
Таня Петкова

Посланикът ни в САЩ Елена Поптодорова е играла в театъра към Студентския
дом в София. Шефът на парламента проф. Огнян Герджиков пък свирил на флейта в
симфоничния му оркестър, разказа вчера директорът на дома Пламен Дойнов. От
днес до края на месеца стартират празненства по случай 70 години от построяването
на сградата. В архива му се пази и писмо от 13 юли 1937 г. на съветник на цар Борис
ІІІ, с което се дава съгласие сградата да носи името на престолонаследника Симеон
Търновски.
в. “Дневен труд”, 14.05.2003.

Студентският дом става на 70 години
Елена Наумова

Гости от 30 европейски организации ще присъстват днес на конференцията по
повод 70-годишнината от създаването на Студентския дом.
“Надявам се да говорим освен за история и за актуални студентски проблеми”,
каза Пламен Дойнов, директор на Националния студентски дом. Тържествата ще
продължат на 16 май с концерт на академичния хор “Ангел Манолов”. Апогеят на

празника ще бъде на 30 май, когато ще се освети паметна плоча на създателите на
дома.
в. ”24 часа”, столично приложение, 14.05.2003.

Наши хористи си дойдоха с награда от Каталуния
Елка Дамянова

Със световно признание и престижни награди за пореден път си дойде от
чужбина академичния хор “Ангел Манолов”. С три награди и отлични оценки на
журито съставът на Дарена Попова се завърна от Каталуния – Испания. Там на 12
юли се проведе престижният 21-ви Международен конкурс в град Кантонигрос.
Нашият състав грабна две втори места и едно трето. В смесената категория из
между 16 състава от цял свят българите са втори, а първото място спечели
професионалният хор на Тайван. В женската категория хорът ни грабна също втора
награда, като направи световна премиера на песента “Бучениш”, написана специално
за момичетата от проф. Петър Льондев.
В най-престижната програма за фолклорна музика независимо от голямата
конкуренция нашият състав грабна третото място. Академичният хор покори публика
и жури с песните “Огрела месечинка” и “Тръгнал момко”. Българите получиха и
лични поздравления от журито, и покани за фестивалите в Атина и Талин.
Академичният хор “Ангел Манолов” от 5 години не спира да радва страната ни с
престижни награди. През есента хорът започва подготовка за концерта по повод 70
години Студентски дом, както и работа по новия си репертоар.
в.”Дневен труд”, приложение “Софиянец”, 30.07.2003.

Първанов на два студентски купона
Елена Янева, Антоанета Петева

София. Президентът Георги Първанов уважи два студентски купона навръх 8
декември. Той празнува с кандидатвишисти в Националния студентски дом, където
пристигна заедно със съпругата си Зорка. “За мен първият студентски празник е
незабравим, защото тогава бяхме с една интересна компания и точно на този ден се
запознах с моята бъдеща съпруга”, призна Първанов пред студентите. Малко преди
появата му угасна токът, но след две мин залата отново светна. Първанов връчи
наградата за най-добро есе от конкурса “Студентите: бъдещето сега” на филоложката
Милкана Стефанова. Той призна, че с голям интерес е прочел и петте отличени
работи и е горд с постиженията на младите хора. “Вие сте бъдещето, вие сте нашата
европейска администрация, вие сте бъдещите управляващи, вие сте бизнесмените,
професорите и академиците”, каза още държавният глава. По-късно той и съпругата
му Зорка продължиха да празнуват 8 декември с младежите “Клуб 33” в Студентското
градче, където купонът на дансинга продължи до първи петли.
Финансовият министър Милен Велчев пък раздаваше в чата изпитани съвети
против главоболие и махмурлук, които спохождат всеки студент след празника. “Помалко алкохол вечерта и повече шкембе чорба сутринта”, препоръча финансист №1.
“Празнувайте, защото имате най-ценния капитал – бъдещето е пред вас”, написа още
Велчев.
в. ”Стандарт”, 09.12.2003.

На 8 декември се запознах със съпругата си
“От моя пръв студентски празник си спомням много неща, първо защото бяхме
красива и интересна компания, и второ защото точно през тези дни се запознах с
моята бъдеща съпруга. Каквото и да пожелая на студентите за празника, те вървят по
своя път и щеминат през всички тези препятствия, през които смеминали и ние, и аз
вярвам, че ще стигнат до своите отговори, което ще е добре за България.” Това заяви

снощи в Студентския дом президентът Георги Първанов. Той помоли журналистите
да се свият в ъгъла, тъй като тях ще гледа всеки ден, а днешният е посветен само на
студентите. Малко преди държавният глава да пристигне в Студентския дом на
площад “Народно събрание”, кратка авария спря тока и електрозахранването беше
възстановено точно минута преди идването на държавния глава. Първанов награди
петима студенти, които са спечелили конкурса за най-добро есе, организирано от
студентски организации.
в. ”Монитор”, 09.12.2003.

Пускат тока за среща на Първанов с младежи
Студенти се венчаха за един ден в Алма Матер
Албена Бъчварова, Таня Петкова

Студенти от Софийския университет се “венчаха” за един ден в аулата на вуза.
Нъвръх празника си във вечна вярност се врекоха на шега Евгени Овчинников
(второкурсник по стопанско управление) и Анита Иванова (в първи курс по
филология). Единственото условиеза бракосъчетанието е безусловната и чиста
любов, обясниха от театъра “Алма Алтер”, инициатор на венчавката.
“На първия си 8 декември срещнах съпругата си Зорка.” Това си припомни снощи
президентът Георги Първанов с носталгия. Той уважи празника, като присъства на
тържество в Студентския дом. Секунди преди президентът да пристигне в сградата,
за около 10 минути там спря токът. “Ще го посрещнем дори и на свещи, даже поромантично ще е “, не се смутиха организаторите от няколко студентски дружества.
Специалната атмосфера, която да върне Първанов във времената, когато е
празнувал “с красивата си и интересна компания” обаче не можа да се осъществи.
Токът дойде навреме. “Който е търкал някога студентската скамейка, винаги чувства
този празник като свой”, обърна се президентът към младежите. За да бъде по-пряк
контактът му с тях, той дори помоли медиите да застанат по в ъгъла. Първанов
награди Милкана Стефанова, носителка на голямата награда в конкурса “Студентите
– бъдещето сега”.
Снощи първата двойка отиде и на купона в клуб 33 в Студентския град. Така
Първанов успя да откликне на две покани, въпреки че до последния момент не беше
ясно дали няма да предпочете да се съсредоточи в подготовката за Консултативния
съвет по национална сигурност в сряда.
Председателят на студентските съвети Костадин Ангелов вчера поиска
отпуснатите от правителството 11 млн. лева за ремонт на студентските общежития да
бъдат усвоени през идната година.
в. ”Дневен труд”, 09.12.2003.

Токът спря преди среща на Първанов
Диана Кънчева

Токът в Студентския дом спря снощи секунди преди президентът Георги
Първанов да влезе в сградата. Докато той обясняваше на журналистите, че имал
много красива студентска компания, в която срещнал бъдещата си съпруга,
триетажната сграда срещу сградата на Народното събрание в центъра на София
отново грейна.
Първанов припомни, че също е търкал университетските скамейки и чувствал 8
декември като свой празник за цял живот. Пожелавам на българските студенти сами
да минат по своя път и терзания, за да стигнат сами до отговорите, каза президентът.
Той не пожела да коментира въпроси, различни от студентския празник.
Георги Първанов все още нямал отговор от премиера и председателя на
Народното събрание за инициативата за АЕЦ. Ще коментирам само когато имам
конкретен текст, бе категоричен Първанов.
Той заедно с министъра на образованието Игор Дамянов връчи наградите на
петима студенти за есета на тема “Бъдеще сега”. Председател на комисията, която ги
е отличила бе писателат Георги Данаилов.

Както няма бивш президент, така няма и бивши студенти, зависи кой как се
чувства, каза Георги Първанов снощи на срещата си с академичната младеж в Клуб
33 в Студентския град. Повече от младите хора се надпреварваха да си говорят с
държавния глава.
в.”24 часа”, 09.12.2003.
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