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ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО 

Едва ли на днешните студенти името на Васил Георгиев 

Янков (1905 - 1974) ще напомни за някого. След тридесетго
дишна пауза негови текстове бяха публикувани в двете издания 

- ,,Книга за Студентския дом" (2002) и „Спомени за Студент
ския дом" (2003), а върху личността му беше фокусирано изве
стно внимание чрез изложбата и едноименния каталог „Създа

телите на Студентския дом" (2003), където Васил Янков заслу
жено застана редом до проф. Иван Шишманов, Стилиян Чи

лингиров, цар Борис III, екзарх Стефан 1, проф. Александър 
Цанков, проф. Стефан С. Бобчев, проф. Георги Т. Данаилов и 
други ярки фигури от епохата на Третото българско царство. 

Сега с този сборник Академичен център за литература и 

култура при Националния студентски дом прави задължител

на за академическата памет стъпка - възвръща името, думите 

и делата на студента в агрономо-лесовъдския факултет на Со

фийския университет през 20-те години, председателя на сту

дентския комитет към Българския национален студентски 

съюз за изграждането на Студентски дом (1929 - 1932), 
застъпника на идеята за събиране на спомени за построяване

то на Студентския дом през 60-те и 70-те години на ХХ век -
Васил Г. Янков. 

Книгата „Думата на българския студент" е едновременно 

посмъртна и първа за Васил Янков. Приживе негови статии и 

други текстове за пръснати по страниците на различни перио

дични издания, а с книжно тяло се сдобиват само няколко не

гови превода от руски. Ето защо работата по това издание 

включваше обзор на студентската преса от края на 20-те до 

средата на 40-те години (предимно в. ,,Студентска борба"), 
както и издирвания в Централния държавен архив - най-вече 

в личните фондове на Васил Янков (1548 к) и на Стилиян Чи
лингиров (108 к). 

Измежду множеството разнородни теми, които вълнуват 

Васил Янков, именно темата за изграждането, функцииите и 

мисията на Студентския дом неизменно присъства в публич

ните му жестове - от първите му призивни статии в печата до 
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усилията му да организира паметни срещи между бивши и на

стоящи обитатели на Дома. 

Първият дял съдържа текстове от В. Янков, писани от 

края на 20-те до началото на 40-те години в качеството му на 
една от ключовите фигури в осъществяването на акцията по 

изграждане на Студентски дом в София. Вторият дял включва 

материали предимно от личния му архив, създадени след 

възстановяването на Студентския дом през 1958 г. и опитващи 
се да свържат в една историческа цялост идеята за Дома - от 

началото на ХХ век до 70-те години. Третият и четвъртият дял 

представят оскъдно количество писма и други документи, от

насящи се до Студентския дом, на които В. Янков се явява ад

ресант или адресат, или просто засягат неговата личност. В 

приложението на книгата публикуваме няколко (авто)биогра
фични материали, за да уплътним човешкото и културното 

присъствие на Васил Янков като всекидневен човек и личност 

институционалист. 

Текстовете във всеки дял са подредени в хронологичен 

ред. Навсякъде е запазен техният език. Поправени са само без

спорните правописни грешки: Пунктуацията и правописът са 

осъвременени. Съкращения или липси са отбелязани с много

точие, поставено между две скоби. На места след края на ста

тията или документа е оставен подписът на В. Янков, който 

характеризира съответния материал и по същество представ

лява част от цялостния текст. 
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ВСЕКИДНЕВЕН ЧОВЕК 
И ЛИЧНОСТ ИНСТИТУЦИОНАЛИСТ 

Запознах се с името на Васил Г. Янков (1905 - 1974) 
напълно случайно и съвсем повърхностно през 2002 г., когато 
подготвях за печат документалния сборник „Книга за Студент

ския дом". Тогава дори леко се подразних от прекалено често
то му и като че ли еднотипно появяване по страниците на в. 

„Студентска борба", откъдето се лееха приличащи си едни на 
други призиви, агитации и информации за участието в акцията 

по изграждането на Студентския дом в началото на 30-тс годи
ни на ХХ век. Година по-късно обаче в разгара на издирnаче
ската и изследователската работа по създаването на книгата 

„Спомени за Студентския дом" (2003), между десетки срещи и 
разговори с творци и служители на Дома, попаднах на почти 

недокосвания му личен фонд в Централния държавен архив. 
Там ми се разкри поредицата от спомени, които в началото на 
70-те години Янков е събирал, за да ознаменува годишнината 
от полагането на основния камък на Студентския дом, както и 

несекващите му опити да възвръща паметта за това младо 

академично пространство - от инициативите му за срещи с 

бивши участници в акциите по построяването, през писма и 
поздравителни адреси до Стилиян Чилингиров и Ангел Мано

лов и надгробни слова за Тома В. Томоn и Виктор Исrкоn. 1 

Всички тези текстове обаче с едно-две изключения така и 
не стигат до широката публика, а остават за ограничена „вът

решна употреба" - никой тогава не се наема да ги публикува. 
Причините за това могат да се открият както в скромното и 
почти незабележимо присъствие на В. Янков в социалния и 
културния живот след 1950 г. (хронично безработен, по-късно -
пенсионер), така и в неприемливите за тоталитарната цензура 
факти, организации и лични имена, свързани с периода на за
мисляне и осъществяване на идеята за изграждане на дом на 

българските студенти. 

1 Повечето от непубликуваните до този момент писмени материали 
на Васил Янков за Студентския дом са запазени в личния му фонд в ЦДА 
- фонд 1548 к. 
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Едва в началото на XXI век за две години образът на Ва
сил Янков се проясни през историческата пелена от стари вест

ници, прашни документи и идеологическа забрава в съвсем но

ва светлина. Председателят на студентския строителен коми

тет към Българския национален студентски съюз (БНСС) за 
изграждане на Студентски дом от 30-те години и радетелят за 

съхраняване на паметта за делата и личностите, създали Сту

дентския дом от 70-те години на ХХ век се оказа личност с во

дещо място в историята на студентското движение на Бълга

рия. Колкото и рискована да е всяка историческа „класация", 

името на Васил Янков е не само измеримо с фигурите, учреди

ли Студентския клуб през 1900 - 1901 г. и Българския национа

лен студентски съюз през 1926 г., но и - като принос към мла
дата академична общност - превъзхождащо повечето от тях. 

* * * 
Ако си позволим банални формулировки, вероятно ще из

говорим патетично: ,,Васил Янков - един живот за Студент
ския дом". И почти ще бъдем прави, макар да трябва да доба

вим чувствителната активност на В. Янков и в много други по

соки - участието му в ученическото и младежкото движение за 

трезвеност, отдаването му на каузата на бесарабските българи 
и на историята на просветното дело в Болград, застъпничест

вото му за идеи като създаване на музей на земеделието, чест

ване на годишнини на големи български учени и обществени

ци, писане на популяризаторски статии по въпроси на земеде

лието, музиката, образованието, културата ... Към това се при
бавят няколко десетките редактирани и преведени книги от 

руски език. Измежду тях най-запомнящи се остават преводите 

на „История на западноевропейския театър" т.ПI и т.IV от С. 

Мокулски, ,,Чарли Чаплин" от А. Кукаркин и „Работата на пи

аниста" от Г. Коган.2 Дарбите и енергиите на В. Янков стават 
донякъде обясними, когато разберем, че негов баща е опълче

нецът полковник Георги Янков, а сестра - именитата пианист

ка Тамара Янкова. 

Все пак сред най-значимите приноси на В . Янков - беля-

2 Вж. списъка на редактираните и преведени от В . Янков книrи в : 

ЦДА, ф . 1548 к , оп. 1, а.с . 75, л . 1. 
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зал както активната му младост на двадесет и петгодишен сту

дент, така и зрелостта на близо седемдесетгодишен ветеран

създател - остава неговата мисия на строител и пазител на ш1-

мстта на Студентския дом. 

Ето накратко биобиблиографският портрет на Янков, про

ектиран върху историческия силует на Студентския дом: 

Роденият през 1905 г. в Пловдив Васил Георгиев Янков 

следва агрономство в Софийския университет. За известно 

време оглавява агрономо-лесовъдската секция на Общосту

дентската организация „Христо Ботев". В самия край на 1929 г. 
(22 декември) с избран за председател на студентския строите
лен комитет по изграждането на Студенткия дом към Българ

ския национален студентски съюз . Под ръководството на Ян

ков са проведени изкопните работи за основите на сградата. 

Той е сред главните организатори на полагането на основния 

камък на Дома на 30 май 1931 г. и на ритуала по издигане на 

кръстта и знамето на 27 ноември същата година върху завър
шения вече покрив. Пряко координира събирането на средст

ва за построяването на Студентския дом от представители на 

БНСС в цялата страна . През март 1932 г. на сесия на Висшия 
съюзен съвет на БНСС В. Янков е сменен на поста председа

тел на строителния комитет от д-р Христо Сокеров. Но въпре

ки това той продължава с дело и слово да подпомага акциите 

за окончателното завършване на сградата на Дома. За около 

десет години (между 1930 и 1941 г.) Янков публикува над 20 
(двадесет!) статии за Студентския дом. До смъртта си на 4 сеп
тември 1974 г. става автор н а няколко десетки документи, ста
тии, спомени за пространството и личностите на Студентския 

дом. В началото на 70-те съвместно със Снежина Кочсмитова 
и сина на Стилиян Чилингиров - Добромир Чилингиров -
създава неформален комитет за честване на 40-годишнината 

от полагането на основния камък на Дома . През 1971 г. ини

циира акция за написване на спомени от бивши студенти - уча

стници в кампанията по изграждането му. 3 

Дори само този биобиблиографски портрет е достатъчен, 

за да ни убеди , че се срещаме с може би най-цялостното чо13сш-

3 Тези спомени (вероятно само част от тях) също са запазени във 

фонда на В. Янков в ЦДА и бяха публикувани в : С11ол1.ени за Студетп

ския долt , С. , 2003, с. 45 - 83. 
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ко присъствие в историческото битие на Студентския дом. 

Присъствие, което ни поднася ценно съчетаване между естест

веното излъчване на всекидневен човек и качествата на лич

ност институционалист. Думите и действията на Васил Янков 

излъчват търпение и последователност, внимателна отдаде

ност на мисията Студентски дом, деликатно упорство за съби

ране на съмишленици за градежа на Дома и за трупане на па

мет. За разлика от мнозина други, отдали години на Студент

ския дом, за Васил Янков сградата на площад „Народно събра

ние" в София не е място, през което той е минал, оставил/взел 

и заминал, а вечно чувствителна точка на завръщаща се съдба. 

След избирането на Васил Янков за председател на сту

дентския строителен комитет при БНСС името му започва да 

се среща постоянно в информациите за акциите при събиране

то на средства за Студентския дом. Получавайки тогава за та

зи длъжност месечно възнаграждение от 1500 лева, той кон
центрира около себе си не само дейността на членовете на ко
митета, но и създава цяла общност от сътрудници - студенти и 

граждани, ангажирани със събиране на средства, с организира

не на масови акции, балове и увеселения в десетки градове на 

България (дни на студента в Пловдив, Варна, София и др.), с 
учредяване на граждански комитети в Бургас, Русе, Лом, Ви

дин, с координиране на паричните помощи от средни и висши 

училища, от окръжни постоянни комисии и общини, от акци

онерни дружества и популярни банки, от митрополии и мана

стири. Може да се каже, че именно Васил Янков съставя стра

тегията и ръководи изграждането на мрежата от хора и инсти

туции в цялата страна за подпомагане на Студентския дом. 

Името на Янков се чете и в поканата на Гражданския комитет 

за церемонията по полагане на основния камък на Студент

ския дом на 30 май 1931 г., в писма и доклади, свързани с поч
ти всяка инициатива на БНСС от началото на 30-те години . 

Спомените на сътрудниците в акцията за събиране на сред

ства за изграждане на Студентския дом по правило повтарят ла

скавите характеристики за Васил Янков. Мара Табакова пише, 

че „Васята Янков, ,,крилатият младеж", както ние го наричахме, 

беше живият фар на този дом"4, а Делчо Копрившки го нарича 

4 Табакова, Мара. Гордост на българскш1 студент - В: Спомени за 

Студентския дол~ ... , с. 61. 
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„душата на Строителния комитет", когото „винаги го сварвах 

отрупан с работа - преглеждаше преписките и даваше нарежда

ния, упътваше, бързаше и с всички беше любезен и отзивчив"5 . 
Във всички спомени общо място е пълната отдаденост на Васил 

Янков на каузата Студентски дом., която е една от причините за 

късното му дипломиране в университета - едва през 1941 г. 
Не че не могат да бъдат открити нелицеприятни подробно

сти в написаното и направеното от В. Янков. Например, в ста
тиите му в „Студентска борба" често се натрапва усещането за 

еднообразие и ни връхлитат многобройните повторения с при

зиви за включване на всеки студент в акциите по изграждането 

на Дома. В доклада на Изпълнителния комитет на БНСС, пред
ставен на VI конгрес на съюза от 24 - 26 юли 1932 г. във Велико 
Търново, не се дава особено ласкава оценка за работата на Ва
сил Янков като председател на строителния комитет: ,, ... строи
телният комитет, председателстван от колегата В. Янков, раз

виваше, според преценката на ИК (Изп.ълнителния комитет -
бел. а.) една голяма, но не резултатна дейност, защото се праве

ха доста големи и нецелесъобразени разходи. ИК е обръщал 

внимание върху това, но неговата контрола се избягваше."fi 
Трудно е днес да се произнесем за валидността на тези 

констатации. Защото срещу тях могат да се поставят други ду

ми, отпечатани в органа на БНСС „Студентска борба", които 

звучат повече от ласкателно за председателя на студентския 

строителен комитет.7 Но въпреки всички възможни упреци, 
тъкмо Васил Янков продължава през целия си живот да фор
мулира високото предназначение на Студентския дом - място

то му в общия студентски проект на България и посланията в 

разказите за неговото минало. 

Той продължава да пише след името си „бивш председа-

5 Копрившки, Делчо. До другарите от инициативни.я кол~итет -
Спо,нени за Студентския долt .. . , с. 62 - 63. 

6 Вж. Vl редовен конгрес на БНСС. 24 - 26 юлий 1932 г. в гр. Велико 

Търново, С., 1932, с. 9. 
7 В информациите за работата на строителния комитет четем, че 

докладът на В. Янков „беше одобрен с акш1мации" (в:ж . Първа.та сесия на 
Вис~иия съюзен съвет - Студентска борба, бр.3, 19.11.1930), и че коми
тетът е „дал всенароден характер на акцията по Студентския дом" (вж. 

Из отчета на Изпъл11ителния кол1итет на БНСС за 1930/31 год. - Сту

дентска борба, бр.19, 26.07.1931). 
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тел на студентския строителен комитет" - и в материалите си 

в „Студентска борба" (,,Студентският дом в София . Най-сък

ровеното постижение на БНСС", бр . 6-7, 25.08.1940 и „ 10-та го
дишнина на Студентския дом" , бр. 2, 08.12.1941), и в една ста
тия, публикувана в „Студентска трибуна" ( ,,Проф. Арх. Иван 
Данчов" , бр. 5, 24.10.1972), и в отделни частни писма и доку
менти. Това е всекидневно , последователно поведение . 

В края на живота си В. Янков се превръща в голяма 

свързваща фигура между Студентския дом на 20-те и 30-те и 

Студентския дом на 60-те и 70-те години, така както Стилиян 

Чилингиров свързва времето на възникване на идеята за 

създаване на фонд за построяване на студентска клубна сграда 

в началото на ХХ век с епохата на действителното изгражда

не на дом на студентите през 1933 г. и възстановяването му 

през 1958 - 1959 г . Но именно Васил Янков е личността, която 

най-последователно и всеотдайно припомня, пише и дописва 

историята и укрепва миналото и съвременността на Студент

ския дом в едно историческо тяло. 

В епохата на Народна република България това се случва 

тъкмо в единствено позволените непублични всекидневни же

стове, без юбилейна показност и колективно споделен истори

чески трепет. Как да си обясним иначе идеята за връчване на 

поздравителен адрес на Стилиян Чилингиров по случай 80-та 
му годишнина през 1961 г. от името на един неформален екип, 
афиширал се като „бившия Студентски комитет за изгражда

не на Студентския дом в София" - Васил Янков, председател, 

Снежина Кочемитова - Константинова, подпредседател и Вик

тор И'-IКОВ, секретар?8 Или как да не се изумим от енергията, 
с която е разгърната напълно „частната" лична инициатива за 

събиране на спомени за изграждането на Студентския дом -
издирването на адреси и имена, писането на писма до бивши 
сътрудници из цялата страна, съставянето на списъци и мето

дичното събиране на мемоари? 

В последните месеци на живота си В. Янков получава 
членска карта за Централния студентски дом, валидна за учеб

ната 1973 - 1974 г., с която има право да посещава „всички ме
роприятия на ЦСД и Клуба на бълrаро-съветската дружба" У 

в Вж. ЦДА, ф . 108 к, оп. 2, а.е. 14, л. 1 - 2. 
9 Вж. ЦДА, ф.1548 к, оп. 1, а.е. 5, л. 18. 
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Впрочем, именно по предложение на Янков, през 1974 r. (веро
ятно през месец април) се осъществява среща между студенти 

и малка група ветерани от акцията за изграждане на Студент
ския дом през 30-те години, от която са запазени няколко 

снимки. А в некролога, издаден от името на „живущите в Бъл

гария бесарабски българи и техните потомци" В. Янков с опи

сан като „неуморен труженик за осъществяване на студент

ския дом в София, за признаване на първата българска гимна

зия в град Болград - Бесарабия, за съхраняване на няколкосто

тин български песни от Ямболския край и на много още дру

ги просветно-културни деятелности" .10 

В едно писмо Добромир Чилингиров нарича Васил Янков 

,,най-внимателният от всички известни на мен внимателни хо

ра" . 11 Струва ми се, че тъкмо тази вн.илtателн.ост определя 
присъствието на Янков в цялата история на Студентския дом. 

Това е внимателно отношение към другите наоколо, внима

телно изповядване на гражданския ангажимент, внимателно 

съхраняване на миналото дори в скромните му, но ценни де

тайли. Пословичната вн.илtателн.ост не е нищо друго освен де

ликатно вникван.е и търпеливо отдаване на смисъла (незави-
б " ") симо дали ще ъде наречен „голям или „незначителен , над 

който човек работи в един или друг момент от своя живот. 

Студентският дом е имал късмета да се превърне в един. от 
смиелите на съществуван.ето на Васил Георгиев Янков. 

* * * 
Накрая - няколко съвсем лични думи. Не познавам (и 

трудно бих могъл да познавам) самия Васил Я~-IКов, не позна
вам поне един негов близък/далечен роднина или приятел, не 

съм чувал поне за един от потомците му .. . Познанството ни се 
дължи единствено на четенето на статиите и спомените му, на 

разлистването на документите в неговия архив - усещане за 

истинска приятелска среща във въобразеното пространство на 

историята. 

След такава среща няма как да не се появи магнетичното 

чувство, че си се сдобил с нов близък човек, макар и от друга, 

минала епоха, с приятел, когото всъщност никога не си виж-

ю Вж. ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е . 7, л. 5. 
11 вж. ЦДА, ф.1548 к, ОП. 1, а.е. 415, л. 1. 
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дал. И знаеш, че този приятел не е гений, не е дори признат та
лант или специалист в някоя област, знаеш , че е най-обикно

вен всекидневен човек, но в същото време чувстваш , че се до

косваш до истинска историческа личност, до личност институ

ционалист, която променя понятията за „малките хора" и „го 

лемите мисии" . И си казваш: Дано и той приеме моето при
ятелство. 

март, 2004 г. Пламен Дойнов 
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СТАТИИ, ДОКЛАДИ, 
ИНТЕРВЮТА 
(1929 - 1941) 



8 ДЕКЕМВРИЙ И НЕГОВОТО ОТПРАЗДНУВАНЕ 

Пиша долните редове, без да бъда сигурен дали ше се на

мери място за тях, защото истината не винаги е приятна и ка

то така не винаги и се дава път. Но за честта на органа на 

Българското национално студентсво, ще ми се да вярвам, че 

той не ще се смути да изнесе един въпиющ контраст въn връз

ка с чествуването деня на Св . Климент. 

Прочее: всяка година на този ден студентството при 

Българския държавен университет тачи паметта на своя велик 

патрон - Св. Климента, епископ Охридски . Всяка година то за

едно с преподавателското тяло на университета дава обет да 

бъде достойно за примера, оставен му от Светия старец - син 

на български родители, отрасъл всред несретите на българска

та действителност, надскочил умствено и духовно съвременни

ците си и изхвърлил далече във вековете мощната искра на 

туй що не гасне - жаждата за повече и истинска просвета. Вся
ка година на този ден, българското студентство по един непри

нуден начин връща своя умствен взор и съзерцателната си спо

собност в далечината на едно изминало хилядолетие, за да се 

възхити от лъчезарното минало и укрепи вярата си в близкото 

и далечно бъдеще на родната земя и народ. 

Всяка година на този ден българското студентство си спом

ня, повече от колкото всеки друг път и за пункта, гдето с рабо

тил неговият патрон, за Охридското езеро и за това, че там и на

около, и днес туптят български сърца, макар телата в които туп

тят да са оковани в робски вериги от братя славяни. 

Всяка година на този ден българският студент израства в 

собствените си очи, чувствуван неразделен с великаните на 

своето минало и поднасяйки благоговението си пред титаниче

ската мощ на българския дух и българския гений. 

И ... всяка година успоредно с това българското студентст
во завършва този ден по един далеч не академичен начин. 

Колко голямо и основно недоразумение! 

Защото: величието и съдържанието на празника не пред

полага едно телешко възторжие. Защото скъпото дело на Кли

мент Охридски и на сподвижниците му не може да се отъжде-
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стви, нито пък да хармонира, или да има за свой финал пийна

ли и пиянски настроения. Защото, студентството, к о е т о п о

в е ч е о т в с и ч к и други слоеве на обществото претенди

ра да бъде неговата жива съвест, неговото ratio, а в утрешния 
ден и неговият кормчия, не може в същото това време да сочи 

народу си пътя, по който се отива най-лесно към израждане и 

изгубване човешкия лик, към хилядите проклятия и напразни 

страдания. И наистина, Богу или Мамону. 

Но нека не бъдем криво схванати. Не става въпрос за от

ричане от живота и неговите земни прелести, но става такъв 

за едно човешко отношение към живота и неговите феномени. 

За едно по-възвишено, за едно достойно, а не еснафско, за да 

не кажем зоологическо приобщение към паметта и делата на 

нашите великани. Става въпрос за избягване призрака на из
мамното блаженство и за влизане в следите на истинското та

кова. Става въпрос за култивиране чувства и усети, чиято сила 

ще бъде независима от алкохолните инжекции. 

Става дума най-сетне за онова високо чувство на отговор-

1-юст, което трябва да обладава съзнанието на всеки български 

студент и което да му подсказва, че народът чака от него жи

ви и светли примери, а /-le извратени и необуздани сцеl-lи . 

Е ли дорасъл до там българският студент? Или, по сила

та на една пагубна енергия и по един обясним, ала неправилен 

снобизъм е решил да бъде /-la всяка цена последовател на Хай
делбергския си събрат? Има ли съответствие между измъче

ния образ на родната земя и поведението му вечерта на осмий, 

когато морето достига едва до колене?! - На този въпрос, все
ки един от нас, нека се опита да отговори. 

в. Студентска борба, бр.5 , 08. 12. 1929. 
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PRO DOMO SUO 

Въжделение на три поколения, прицел на тях, студентски

ят дом ще бъде веществена реалност за съвременна универси

тетска България. Трябваше да минат 40 години от момента 
когато нашата Alma mater захвана своята жизненост, за да мо
же да се намери пред прага на едно велико дело, чиято сила и 

мощ получават напоследък своята видима стойност и да при

коват вниманието и на най-скептичните между нас. 

Изграждането на студентски дом е типично за нашата 

действителност, за онази упоритост и пестеливост на българи
на - неговите характерни черти. Започнал с нищожна сума, 

разрастнал се със специфична предпазливост, фондът за пост
рояване на студентския дом представлява днес една внушител

на цифра, която ще позволи да се направят последните утвър

дителни и смели стъпки. И те наистина се правят. 
Студентският дом идва за да облекчи незавидното матери

ално състояние на българския студент. Той ще даде онези еле
ментарни удобства, от които са лишени повечето български сту

денти. Той ще даде възможност на много бъдещи студенти да 
получат висше образование, без да са могли да видят такова без 
него. Той ще бъде онази среда, дето българският студент ще се 
чувства у дома си, гдето ще се култивират висши социални чув

ства и гдето идеята за родно огнище ще получи своето ново и 

углъбено съдържание . Той ще бъде фокуса на инициативата и 
взаимно възпитание, на колегиалност и взаимопомощ. Но това 
което е най-цеююто може би, то е духът на приемственост и тра

диция, които заедно с изграждането на дома ще бъдат из~раде
ни в него . Бидейки плод на толкова годишни усилия на наи-буд
ната част от професорско тяло и студенство, ще спомня за всич

ки несрети, сред които се въздигал, за светлите чувства, които 

са предшествували съграждането му, за младежката жар и твър

да воля, съпътствуващи полагането на основния му камък. 

Всичко това не ще може да бъде забравено от тези, които ще 

бъдат ощастливени от подслона на този дом. Тъй ще бъде оси
гурена духовната връзка между минало и настояще, между на

стояще и бъдеще на интелектуална България. 
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От друга страна, домът ще допринесе за увеличаване фор

миращите се традиции на българското студенство, които ще 

внесат повече радостни дни в неговия трудов живот и ще ка

лят неговия дух за вярна служба на Родината. 
Приблизително такъв израства физическият и духовен об

раз на многомечтания студентски дом. Може би бидейки съв

ременници на неговото изграждане, ние сме склонни към иде

ализация. Но въпреки това, едно е сигурно, и то е, че с негово

то издигане българското студентство ще се почувствува по

малко изоставено, отколкото това е било до днес; то ще полу

чи един нов тласък за работа и усъвършенствуване, за дости

гане на повече и по-ценни успехи. 

Нека всички - общество, студентство и професорско тяло 

да дадат своята щедра и посилна лепта за крайното осъщест

вяване на това красиво дело. 

А на колегите ни чужденци, протегнали ни братска ръка, 

нашата искренна признателност. 

в. Студентска борба, бр.7, 28. 12. 1929. 
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АКЦИЯТА ПО СТУДЕНТСКИЯ ДОМ 

Както е известно, по инициативата на Гражданския коми

тет за постройка на Студентския дом в София , председателст

вуван от г. Ректора на Държавния университет и при съдейст

вието на Българския национален студентски съюз, на 22 де
кемврий м . г . в театър „Роял" , с едно „Утро на българския сту

дент" се отпочна голямото дело по събирането на средства за 

Студентския дом, времето за полагане основния камък на кой

то се смята за напълно назряло. Трябва да се съжалява, че как

то подходящата за случая сказка на тема „ Смисълът на живо
та" , изнесена така вещо от проф. Златаров, така и убедителни

те му уводни думи за бедственото положение на българския 

студент, за неговата голяма, дори трогателна, при това поло

жение прилежност, и необходимостта от една по-голяма щед

рост 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 сво

ята лепта, а повече от студенти и съчувственици на студентст

вото, ограничени в своите възможности да му помогнат по

осезателно. Този първи неуспех, обаче, не обезсърчи уредници
те на акцията и те продължиха своята работа. 

Както и трябваше да се предположи, обявената „Студент
ска седмица" бе само една прелюдия на това, което всъщност 
следваше да се извърши, и което ще има тепърва да се върши. 

Ясно с, че една седмица бе недостатъчна за постигане на по

ставената 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. Преустанове

на 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 сво
бодни студентски сили. 

Затова пък, през коледната ваканция тя се пренесе в про

винцията, като в някои градове, като Пловдив, Плевен, Шу

мен, Карлово и другаде, студентите от тези градове, членове и 
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съчувственици на БНСС, някъде обединени в съответните сту

дентски 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 подгот

вяне почвата за сполучливо продължение на фактическата си 

дейност през февруарската ваканция, при повторното си за
връщане по родните места. В това отношение, полето за едно 

благородно съревноваване е широко открито за всички колеги 

и колежки, които чувствуват величието на идеята за Студент

ския дом - тази втора Alma Mater на българския студент, коя
то трябва най-сетне да се въздигне със средствата на по-за

можните българи и с усилията и жертвите във време, дадени 

от самите студенти. И наистина, Студентският дом ще слу
жи на студентството. Това последното му дължи - преди всич

ки други - пълна и безрезервна подкрепа. В такъв случай, вси't

ки 01-tези, които желаят да бъдат полезни на подетото дело и 
да го раз1-tесат и в най-отдалечените краища на България, гра

дища и по-големи села, се поканват да се явят в канцеларията 
на БНСС, за да получат съответните разрешения, пълномощ

ни, директиви и материали. 

До днес са събрани и записани 150 000 лв. - сума крайно 

малка и далеч несъответстваща на сумата, която предстои да 

се догони. Вярно е, че България и българският народ преживя

ват голяма финансова криза. Но вярно е и това, че мнозина, 

които най-малко имат основания да се оплакват от тази кри

за, защото са много слабо или никак засегнати от нея, нами

рат за уместно да оправдаят своето безподобно скъперничест

во с нея. Макар помощната акция в София, както и в провин

цията да се е развила досега едвам в 1/10 част от своя обсег, ре

дица конкретни случаи идват да покажат една лоша черта от 

характера на по-заможните ни съотечественици, отношевието 

от която расте, като се има предвид проявлението и, когато се 
касае до един тъй ценен обект на нашата общественост, 

какъвто е подсигуряване на правилно физическо и духовно 
развитие на родолюбивото ни студентство, залогът на по-свет

ли бъднини на измъчена и онеправдана България. И наистина, 

случаите на добре познатата ни „бай Ганьовщина" не могат да 

се замълчат, а напротив, следва да бъдат громко разобличени. 

26 

Защото, на една столична фирма от ръста на Т. Ф. Чипев, из
държана наполовина от средствата на бедния български сту

дент, не могат да правят чест 100-те и словом стоте лева, ,,по

жертвани" за шестмилионния Дом на българското студентст
во. А не е само тя. 

Аз се отказвам да квалифицирам по-нататък постъпките 
на подобни годпода, но едно общо огорчение и възмущение на 
българското студентство не ще бъде от полза за тях. 

За щастие, не всички са като тях и тям българското сту
дентство ще съумее да благодари. 

Във всеки случай, при ясно поставената си цел, при жела
нието си да издигнем своя Дом, тогаз когато в този ни стре

меж ни подпомагат дори колегите чужденци, ние не ще пад

нем духом и въпреки всички несгоди, ще го изградим. 

При това, нека не забравяме, че в помощната си акция 
Гражданският комитет и Националният студентски съюз се 
радват на добра подкрепа от страна на Комитета на приятели
те на студентите и на мнозина от г. г. професорите и асистен

тите при Университета, а това също не може да не ни окуражи. 
Прочее, вместо на 1000, може би ще стане нужда да се по

хлопа на 10 000 врати, но двата милиона, които не ни достигат 
ще бъдат набавени и законната ни мечта ще бъде осъществена! 

Българското общество в своята най-заможна и културна 
част да подкрепя народополезните инициативи. То още повече 

дължи своята дан към утрешна България. А тази „Утрешна 

България" трябва да бъде достатъчно смела, макар и корект
на, за да поиска минимума, който заслужава. 

В заключение: Нужни са повече студенти, които да не жа
лят да жертват. от това, което с в тяхна власт, а то е времето да 

дойдат и да се впрегнат в работа. По такъв начин те ще засви
детелстват не своя готовански, но своя съзнателен и делови ин

терес към съдбата на собствения си Дом! И в реда на тези сту
дентски жертви, безспорно най-симпатични ще станат онези, 
дадени от завършващите Университета, които, без лично да се 
възползват от него, ще останат осенени от светлия спомен на 

едно красиво дело. Нужно е наистина повече от идеализъм! 

в. Студентска борба, бр.8, 08. 02. 1930. 
Публикация и в: Книга за Студентския дом, 
с., 2002, с. 71-72. 
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ДУМАТА НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТ 

Повелята на желязна необходимост изисква изграждането 

на един добре замислен и обзаведен Студентски дом. Това е 

необходимостта да се създадат човешки условия на живот на 

стотици способни български студенти, които днес изнемогват 

и които утре могат да донесат вместо полза вреда на народ и 

държава. Защото гладът с лош другар и още по-лош съветник. 

Той изражда психически, преди да убие физически. От тук, 

разбира се, не следва че образованието, респ. висшето такова, 

трябва да бъде дадено само на тези, които произхождат от за

можни семейства . В такъв случай, то би добило кастов харак

тер, като много способни и даровити младежи биха останали 

без него. От тук следва тъкмо обратното: че образованието, 

бидейки универсална ценност, трябва да бъде дадено съобраз

но степента на умствените данни и склонността на младежите 

и то най-способните от тях, като качествата богатство и бед

ност бъдат пренебрегнати при получаването му. От тук следва 

и още нещо, и то е създаването на минимума условия , при ко

ито може да се получи едно що годе нормално следване. Е до

бре, днес много български студенти не се ползват от този ми

нимум. Той трябва да им се даде! 

Всички тези разсъждения имат стойност, разбира се, само 

изхождайки от становището, че за общия напредък на общест

вото, не е безразлично състоянието - душевно и материално, 

на отделните му единици. Ако сметнем, обаче, че „всяка коза 

за свой крак", тогава естествено те стават безпредметни. Но 

понеже българското общество претендира да бъде културно и 

при това християнско, и понеже културата предполага взаимо

помощ и подкрепа на по-слабия, то помощта на общ ето то 

към излъченото от недрата народни българско студе 11тстnо 

става неизбежна. 

Че има стопанска и финансова криза , т na · 11 ·0 111ю 11 · ржи 

ма истина. Но, че въпреки нея, общество, кr ·н11 · 1 · 1111 11р ')1 нс11ия , 

стопански предприятия, общини, кр1;н1 11 н1,р ,1 :111:1 а н; 1ъж11и 

да се притекат на помощ и това 11с 1101 1л ·>1 11 11 :1 1 1 , м11t• 1111 ·. Ясно 

е, че който С бил В СЪСТОЯ1111С прСJ\11 кр111111 il 11:1 }1,1)1' ')\1111 мили-

2Н 

он лева, днес не може да ги даде. Ала съвсем не значи че, оправ

давайки се с кризата, същият, може да даде едвам сто лева. 

Между това, кризата и алармата около нея са твърде бла

гоприятни за мнозина, за да проявят верноподаничеството си 

към своята „Бай Ганьовщина". В акцията по събиране суми за 
Студентския дом, ние се натъкнахме вече на подобни случаи. 

Те не ще останат неизоблu,tени, понеже не се касае да се 
дадат трохи и да с.м.ятаме, че сме дали. Има м1-юзина богап~и 
българи, които при нужнот.о съзншtие на дълг би.ха люгли да 
дадат много повече и по такъв начин да запечатат и,нето си 

в паметта на идващите академически поколеншt. 
Българското студентство чака. То има право да р;~зчита 

на една щедра подкрепа. Със своята принадлежност и с про

явата на високото си национално съзнание то с заслужило под

крепата на имащите. 

Дали те на свой ред ще изпълнят дълга си, ще покаже 

близкото бъдеще. То ще покаже още, дорасло ли е българско

то заможно общество и нашите общини до степен да бъдат 

достйни за подарената им от героите на Шипка свобода, или 
са все още с примитивните схващания на жалкия егоист, тъй 

присъщи на човека с робска психология. 

ВАСИЛ Г . .ННКОВ 
студент-агроном - председател 

на помощния акц. комитет за 

изграждане на Студе1пскю1 дом. 

в. Студентска борба, бр.9, 01. 03. 1930. 
Публикация и в: Създателите на Студентския дом, С., 
2003, с. 32. 
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ДА СИ ПОМОГНЕМ! 

Всеки интересуващ се от студентската преса студент, знае 

за наскоро излезлия специален брой от в. ,,Студентска борба", 

посветен изключително на голямата идея за изграждането на 

Студентски дом в София. Достатъчно е да хвърлите само един 
поглед върху богатото съдържание на въпросния брой, за да се 

убедите, как смело са заангажирали авторитета си десетки 

именити доброжелатели на българското студентство в доказ

ване на вопиющата нужда от изграждане на един истински 

студентски дом и дълга на общество и кредитни институти на

ред със самоуправителни тела и държава да подкрепят безре

зервно и по-силно фонда за постройка на Студентски дом. При 

това, писаното е съобразено с действителността, със суровата 

действителност на приживяваните от народа ни критически 

дни и, въпреки това, анализирайки значението на Студентски 

дом и особено тежкото положение на нашето студентство, ав
торите отправят своя горещ повик за всеобща подкрепа. И не 

ще бъде пресилено да се смята, че разпратен до по-заможните 
български граждани-софиянци и провинционалисти, този спе

циален брой не ще остане глас в пустиня. 

Но тогава, когато хора отдавна свършили университета 

ни оказват пълна морална подкрепа и ни проправят пътя, за да 

можем да пожънем по-добри резултати, ние, днешните възпи

таници на Университета и членове на Националния студент
ски съюз, върху който фактически ще падне славата, или сра

ма за свършеното по Студентския дом - в зависимост от това 

как е свършено - дължим един въпрос към себе си и един не
минуем отговор. 

Акцията се развива от края на миналата година. До сега 

са събрани двеста хиляди лева. Е ли тази сума еквивалента на 
симпатиите към студентството и финансовата мощ на българ
ското общество и неговите формации? И кой в случая е пове

че виновен - обществото или студентството? Ние имахме слу

чая вече да изобличим скъперничеството на отделни българ

ски богаташи. Не ще замълчим и за в бъдеще. Но тука на свой 

ред ние сме в положение да кажем, че българското студентст-
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во не се отнася с нужната сериозност към своя собствен Дом . 

Домът, в който ще намери евтина и здрава храна, в който ще 

има условията за физическо укрепване, за умствена работа, за 

емоционални преживявания и добре платен физически труд. 

И наистина, заемайки централно и отговорно място в ръ

ководството на акцията по Студентския дом, дълг е на пишу

щия тия редове да констатира, че съзнанието за дълг към соб

ственото ни дело е малко, че притокът на сили, които да вло

жат идеализма и част от времето си за работа по изнасянето и 

осъществяването на мощната акция, е далеч недостатъчен за 

преследваните крайни резултати. Колцина са тези, които сче

тоха за нужно да дойдат и предложат услугите си в кампанията 

по Студентски дом, било в София или пък в провинцията?! За

що двама енергични колеги, надлежно упълномощени, можаха 

да съберат от един малък и беден Шумен 35 000 лева, а пред
ставителите на толкова други градове дори да не дойдат да по

емат ангажимента да свършат нещо в родните си места през 

изтеклата ваканция? Та нима 15 окръжни центъра при положе
ние, че не превъзхождат Шумен не дават 500 000 лева. А нима 
един друг студент, упълномощен съответно за Фердинанд и Ло
веч, тези скромни околийски центрове, трябваше единствен да 

доказва със събраните по 15 000 лева, какво може да се получи 
от два средни околийски града. И не е ли обидно, че тези · два 

примера остават изолирани и неповторени всред почти анало

гичните условия, при които са поставени 90 други града. Но 
грешката е поправима; наближава Великденската ваканция. 

Съзнателните и готови на жертви - то се знае жертви във вре

ме - студенти биха могли да направят възможното. 

А не е по-добро положението на София. На пръсти се бро
ят благодетелите, които сами се досещат да изпратят лептата 

си. Мнозинството от тях трябва да бъде посетено. Но къде са 

хората които ще ги обходят? 

Е добре, когато с право се възмущаваме срещу неотзив

чивостта на някои заможни, ала не достатъчно дорасли члено

ве на обществото за тяхното поведение към Дома на академи

ческата младеж, наред с това трябва да се упрекнем, не, но 

най-строго да се укорим за нашата собствена неотзивчивост; 

неотзивчивост към работата. 

Ако е аксиома, че съществува криза т.е. имаме неблаго

приятни условия за работа, то не малка аксиома е, че когато 
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хората при неблагоприятни условия си поставят една опреде

лена цел, то удесеторяват усилията си само и само да я постиг

нат. Удесеторихме ли нашите усилия, или работим сякаш, че 

13ъншнитс условия са най-добрите ни съюзници. Удесеторя13а

нето се състои имена в това, че сумите които иначе, при по

благоприятни времена бихме 13зели от из13естен брой места и 

лица, днес могат да се 133емат, като се обходят десет пъти по

вече места и лица. За то13а са нужни доброволци. Нужни са 

съзнателни и трезвени студентски усилия. И нека никому не се 

зло13иди при изнасянето на печалното положение на акцията 

днес: тя няма нужното число помощници. Пътя на навремен

ната самокритика е единсвеният, който може да ни изведе към 

по-добри резултати. А нсза13исимо от това, нека не забравяме 

и народната пого13орка: "Господ да13а, ала 13 кошара не 13кар-
13а". Дано бъдем чути. 

ВАС. Г. ЯНКОВ 

Председател на Студ. комитет 

за постройка на Студентски дом 

в. Студентска борба, бр.10, 20. 03. 1930. 
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ДЕН НА СТУДЕНТА 

Ден на детето, Ден на розите (уви, в много случаи лъхащи 

прокобата на гроба), Ден на Червения кръст, Ден на и1mалида, 
Ден на трез13остта, Ден ш.1 коопсратизма, Ден ... та те са много. 
Дни - фокуси на едно идейно благородно д13ижснис, подобни 
1ш които крепят народите, 13ъпреки всички низки, атавистични 

подбуди. Това са патронните дни на светли движения, които, 
съставс11и от будни и честни дейци, откриват нови хоризонти и 

осмислят всекидневния живот. Това са дни, 13 които общество
то, въодушевено от хумш111остта на дnдс11а идея и дnижс1-1ис от

вnря сърцето си, n според това и кесиите си в полза на въпрос
ната идея. 

Но сред многото Дни, ние сякаш не 13ИЖдамс еди11, n които 
да се чувствува висшата просвета в нашата родна страна, она

зи прос13ста, която идnа да углъби мирогледа на имащия, да го 

напраnи полезен зu себе си, но заедно с това полезен и за други

те, която твори националната култура и ни прир,шюша към кул

турните народи, която осигурява прuuата 1-1,1 сnстшшат,1 н..1д 

мрака и благодснст13исто на мnсите, (разбира се, 11ри едно под

ходящс възпитание). И нека вярваме, че 11е се с сгрешило с и:.~

бора на деня 1ш светите равноапостоли за ден ш.1 чествуване 

именно висшатn просвета и нсй11итс утрешни носители у нас. 

Тогава когато цял един народ припомш1 подnига на своите 
верни и гениални синоnс, уместно е да се помисли 11с сnмо за 

азбуката, като първоизточник на просвета, но и за върховете на 

тази просвета, за висшето образовnнис и за тези, които при ед

ни или други условия го получават. Уместно с да се прсцс11и 

значението на nисшсто образование и нсгоnитс насок11 у нас. 

Уместно с да се подпомогнат изнемогващите и въпреки тоuа 
копнсющи за висша наука български студент и студс11тка! 

За първи нът тази година, деня, на Св. Св. Кирила и Мс

тодия ще се чествуnа и като Ден на студента и то засега само 

13 Столицата. В него обществото ще бъде призвано ri,a даде сnо
ята лепта за ученолюбивите спои чада, за българския студент 

и студентка. Тази лепта ще отиде зn изграждане uсличсствсния 

Студентски дом, чийто основен камък ще бъде положен още 
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тази есен. По този повод Гражданският и Студентският коми

тети за постройка на Студентския дом в София устройват ед
на широка акция, 13 която трябва да участвуват всички съзна
телни студенти. Тази акция ще има да бъде пренесена и в про

винцинта, макар нейното провеждане там да не съвпада, по чи

сто технически причини, с дснн на провеждането и в София. 
В този ден идеята на Дома на утрешна интелектуална Бъл

гария ще бъде идея, към която ще се приобщи всеки съзнате

лен български гражданин. Този ден ще даде тласък за по-круп

ни дарсн_ия 13 близкото бъдеще от страна на по-заможните граж
дани. Той ще наложи на общественото мнение и внимание 

мисълта за делото на българския академик и необходимостта 
да му се помогне. Той ще постави началото една хубава тради

ция и един справедлив култ. 

Студенти, nсички на своя пост! 

о. Студентска борба, бр.15, 22. 05. 1930. 
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ДА ИЗГРАДИМ СВОЯ ДОМ! 

Може би след пет години, нодобсв надслоn би имал значе

ние дотолкова, доколкото ще се касае до разширяnането на 

съществуващата вече сграда, или създаването на 11оnи студент

ски домове със спални помещения. Днес, обаче, той изпъква 

по силата па една желязна необходимост и 13 смисъла на сд11а 
основна, голяма и пряка тnорчсска задача, разрешението на 

която с поверено предимно на БНСС. 

Днес нашият Дом с все още наша, макар и близка, мечта. 

Ние сме в надвсчсристо да го имаме, но ние го нямаме. Той 

трябва да се изгради! Е добре, какви са усло13ията в които сме 

поставени? Те са еднакво окуражителни, както и обезсърчител

ни; дадено с място, което предстои и ще бъде замснс110 с друго, 

по-цснтрс1ш-ю; събрани са в течение на 1/4 век 1 800 000 лева; 
обещани са от ISS други дnа милиона лева. Всичко това радва . 

Но какъв с активът на нашата кампания в течение 1-ш послед

ните 10 месец,1? Ето един въпрос, чийто отговор не р,щва: съб
рани и записани са 600 000 лева. Вярно с, че кrизата с голяма и 
тя налага своя печат. Но, 13ъпреки това, е ли събраната сума ек

вивалентът на податната способност на българския народ, при 

сега~иното лошо положение, за един всенароден младежки Дом 

на културата и родолюбието, какъвто бсзпорно се яuяnа бъде

щия Студентски дом? Отговаряме: Не, и решително не! Вина

та трябва да потърсим най-напред у самите нас. 

Но сто ни пред новата учебна година. Печатът на кризата 

би могъл да бъде по-бледен при една по-пълна, системна и 

главно съв.месп~llа, при участието на всички членове на Съюза -
от председателя до най-обикновения член - работа . Ето един 

случай на дейност, гдето едно централно, вдъхно13ено и компе

тентно ръкоrюдство е необходимо, но гдето то само с недо

статъчно! Трябва армия. Е добре, Българският национален сту

дентски съюз, живият и творчески Български 11ационалсн сту

дентски съюз, а то значи неrо13итс клонове и членовете им - сто 

армията за продължение на подетата аю~ия, за нейното учлс-

1-шванс, разклоняване и задълбочаване. 

Както кръвта достига до капилярите, така II нашата шщ1 1я 
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трябuа да засегне всички без изключение места и лица, които 

биха могли да дадат нещо. Моралното право е отнапред на на

ша страна; то с нашето оръжие. Но преди акцията по Студент
ския дом да завладее обществото, тя трябва, както вече се 

изтъкна, да вдъхнови всичк.и 11ас. В това отношение особено на

лежащо е участието на членовете на софийските клонове на 

Съюза, но не бива и задграничните да останат настрана от об

щата акция. 

За да бъдем разбрани още по-добре, ще кажем: изгражда

нето на Студентския дом трябuа да стане прицелна точка, ако 

щете idee fixe на всеки съзнателен съюзен член и членка . (А 
струва ми се, че всички съюзни членове смятат себе си за съз

нателни такива). И както на времето Римският сенат се е въо

душевявал и насочвал дейността си съобразно мисълта: ,, Car
tago delcпda est", тш<а и ние, членовете на Българския нацио
нален студентски съюз в този момент трябва да имаме за свой 

парол: Домът трябва да бъде съграден! 

в. Студентска борба, бр. 1, 24.10.1930. 
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ДОКЛАД 

на Цент.ралнш~ с1пудент.ски колrитет за 

изграждане Студетпски долt в София за 

дейността .JHY, развита от 27 юлий до 15 
ноеАtврий 1930 годи!lа 

Колеги, * 

До Висшия съюзен съnст 

ш1 БI-ICC 

Идеята за изграждането на Студентския дом n София ncc 
още изглежда не е достатъчно популярна и осъзната дори в на

шите собстnени среди. Чстuъртият редоnен съюзен конгрес с 
една обширна програма за дейност по отношение събиране 
средства за изграждането на Дома, се опита да даде нужната 
nажност на въпроса. Висшият съюзен съвет трябва да подчер

тае изключителния характер на тази важност. В продължение 

на 1/4 век са се събирали за Дома, и ние виждаме, че той и до 
днес не с изграден. Вярно е, че войната обезцени събраното. Но 
вярно с и това, че от войната насам се минаха цели десет годи

ни, а и до днес Домът не с изграден. Но, ако това положение 
можеше да се оправдае по-рано с отсъстnието на съответните 

студентски организации, днес те са налице и тяхното участие 

* Докладът с прсдстапсн на пърпата сесия на Висшшr съюзен съпст 
н а БНСС на 15.lJ .1930 г. Ето как с рсгнстрирано топа п студентската 11ре
са: ,, ... напрапи подробен доклад председателят на Акц1ю1-111ш1 ком11тст по 

постройка на Студентския дом r. Васил Янкоп, който както и другите до

клад11, беше одобрен с акламации . Порад11 изтичане мандата на Акц1юн-

1-1ия комитет, беше поднесена оставката му. Избра се ноп комитет, като 

стар11ят му председател, енергичният и многозс1служ11л съюзен деятел, 

особс 110 по rюстроiiката на Студснтск 11я дом, В. Янков се преизбра от1ю-

1ю." (IЗж. Пъриа111а сесия 11а Висиш.я съю'Jе11 съие111 - С111уде11111 ска борба, 

бр.3, 19.11.1930) И п друго издание: ,, По акцията за построiiка на Студент

ския дом дuде доклад В . Янкоп. Той изтъкна , че събирането 11 а срсдстпu 

върпи много мъчно, 1ъй като тия, конто са заможни II биха могли да да
дат по-щедро спойта лепта, са нсотлщч1ш11 11 се отнасят с едно кpaiirю 

скъnср11ичсстпо към тая наli-насъщна необходимост на студснтстuото. 

Toii намира , че пъпрски острuта стопанска и финансопа криза, все ш1к 611 
могло да се съберат значителни срсдстпа, стнга акщrята да бъде зас 11лс

на и подкрепена от всички студенти. " (Вж . Висшият сыозе11 сьоет 11а 

Бf-JCC и своята първа сееш~ - С111удзов, бр. 1 , 27. 11 .1930). (Бел . съст.) 
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или слабо участие в акцията по събиране средствата за Сту
дентския дом е шамар нанесен от нас на самите себе си. Съще

ствуващата стопанска криза не може да бъде причина за без

действието, по-скоро тя трябва да се яви стимул за една десето

кратно по-усилена дейност от дейността, която би трябвало да 

се разпие при по-добро време, защото най-уязвени от нея са те

зи, чиито материални възможности винаги са били крайно ог

раничени, а това са българските студенти в тяхното голямо 
мнозинство. Е добре, ние сме в състояю1е да кажем, че това, 
което студентството, организирано 13 своя Национале11 съюз, с 
дало до сега за Студентския дом е твърде и твърде малко. 

Учреденият при БНСС за целта ръко13оден комитет се 
конституира след 22 дскемврий м. г. Както вече е из13естно, 13 
него влязоха студентите: Янков В., Златев Ст., Табакова М., Бо

янов Б. и като делегат на бившия управителен съвет - Динчев 

Хр. Дейността на Комитета до конгреса в кратки черти бе пре
дадена в общия отчет на миналогодишния ИК. Начиная от 

конгреса до сега, Комитетът с имал предвид 13сски момент из

работената от конгреса дейна програма. Трите месеца, които 
ни делят от конгреса са месеци на извършена работа, но още 

попече месеци на подготовка и осигуря13анс предстоящата ак

ц11я , която този път трябпа да uзсмс едни внушителни размери. 

Към изuършената работа ние бихме причислили издаде

ните от Комитета циркуляри № 1, 2 и 3, издадени още 13 нача
лото на ссптсм13рий, с които се даваха директиви до съюзю1те 

членове, находящи се в провинцията, по оргинизир13анс „д11и 

на студента„ и откриване подписка 13Срсд гражданството, а 

също да вземат своевременно мерки за сполучливото органи

зиране на събирателната акция през коледната и фс13руарска 
13аканции. На тези циркуляри се отзоваха само колегите ни 13Ъ13 

Видин, Търново, Ст. Загора и Провадия, но и там с изключе

ние на последния град nкцията е само започната. Тук смятаме 

за свой дълг да изкnжсм своята благодарност и похвала на ко

легата Чсрюо Чакъров, чиято дейност може да бъде пример за 

всички наши колеги провинциалисти. Добре е подхваната ра
ботата и във Видин от колегата Емил Филипоп. Излишно с да 
се изтъква, че на тъй отзопалите се наши колеги бе оказано 

максимално съдействие. Във пръзка с циркуляр № 3 се обади
ха някои колеги от селата, писмото на един от които - Рангел 
Рангелов не може да не се отбележи. То е особено поучително 

за всички наши колеги от селата и ценен документ n архивата 
на Студентския дом. 
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Към извършената работа може да се смята „деня на сту

дента" пъп Варна , произпсдсн при съдсйстnисто на колонията 

на ОСО „Хр. Ботев" и по ппю:1 на същата колония едпа на 28 
август, което намали успеха на „Деня". Все пак, от там се реа
лизираха 9 000 лспа приход. През изтеклия период биде осигу
рено даването на един мач между пърuостспсннитс софийски 
клубове „Слапия" и „Лспски" в началото на идущия спортен 
полуссзон в полза на фонда. Бидоха направс11и постъпки за 
състоянието и на едни благотворителни конни 11адпрспусква

ния на ,,)Коксй клуб", обаче въпросът остава да се разреши 

допълнително. Бидоха напраnени постъпки за привеждане п 

известност и изтегляне записаните от общините суми. Биде из
ползуван конгреса на съюза 1ia градопстс за проагитиране зна

чението на Студентския дом и дългът на общинските съпсти 

да впишnт по-големи суми за фонда. Биде проучен въпросът за 
лотарията, която предстои да се осъществи. 

С по-голямо значение и много попече време погълн;1 и 

продължава да поглъща подготвителнатn работи за сд11а 

пълнокръвна акция преди всичко в София, която предстоеше 
да се разпис нспосред110 след агитационнита седмица на Съю
за. Ние дълбоко съжаляваме, че ИК на съюза стана п1шч111ш 
тази акция да претърпи отлагане с една седмица. И без туй 
тържествата я отложиха с половин месец. В изпълнение точки 

г, д, м, 11 от§ ~ на дейната програма Комитетът си е 1юстаuил 

за задача n течение на месец дексмврий 1-1. г. да бъдат обходс-

1-111 10 000 софийски граждани и бъде поискано тяхното индиви
дуално uарснис за Студентския дом. Смята се, че и последни
ят от въпросните 10 000 може да даде 20 лсnа, а като така, има 
смисъл да бъде безпокоен. Очсuидно е каква колосална рабо

та си отвори Комитетът с тъй поста13сю1та си зада ча. На кол

ко места трябваше и трябпа да се хлопа, за да се получат съот

uетнитс адреси. Но тези адреси трябnа да бъдат предупредени. 

За целта се работи пърху преиздапансто на спсцнашшя брой lX 
на миналогодишната „Студ. борба". Останалите около 1 500 
екземпляра от пъпросния брой се надписпат, а предстои надпи

спането и нn но13оиздадсния брой и на 10 000 покини. По-на
татък взети са мерк11 за намиране професори и члс1-1013с на Ко

митета на приятелите 11а студентството, които да застанат на

чело на някои от комисиите, имащи да обходят предполагае

мите по-крупни дарители. Изобщо цели се да бъде изпикш-11ш 
живот същсствуnnщият, за жалост само на име, при Съюза Ко

мнтст на приятелите на студснтстпото. И най-сетне най-бол-
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ният въпрос: правят се всички усилия за осигуряване нужния 

кадър хора - членове и членки на Съюза, които в уречсния час 
да бъдат готови да образуват комисиите и пристъпят към ек

зекутимната си работа. 
Колеги, има нещо ирационално в дейността на Комитета, 

което не подлежи на излагане. Трябва да членува човек в него, 
за да долови с какъв темп и напрежение трябва да се работи , 
за да се постил-шт резултати. Но не е този темпът, който е сму
щавал досега Комитета, а единствено апатията на голямата 

част от окръжаващите ни колеги. Крайно време с да се стрес
нем и да разберем, че работим за своя собствен Дом, чрез не
го за студентството, и чрез него за България, а като е така, 
нужна е повече равномерност в полаганите усилия. 

За да бъде подсигурен моралният, а от там и материални

ят успех на голям;:~та предстояща акция, направи се нужното 

пред софийските ежедневници, които обещаха д;:~ отделят ня

колко колони за значението на Дома. Обходени са и г. г. пред
седателите на парламентарните групи, обещали съдействието 

си за нашето дело. 

За подсигуряване провеждането на акцията в провинция

та през настъпващата коледна и февруарска ваканции като 
първа стъпка с 1-шпсчатан циркуляр No 4 до председателите на 
съществуващите студентски провинциални корпорации и др., 

които се свикват на конференция в най-близко време. 
Най-сетне, в изпълнение§ 10 от дейната програма повдиг

нат с пред Гражданския комитет въпросът за замяна на сегаш

ното място с друго по-централно. От г. министъра Данаилов, 
същевременно подпредседател на Гражданския комитет, са 
дадени пълни уверения за исканата замяна и то в най-скоро 
време. )Келатслно е според нас, въпросът за новопредложено

то място, да бъде разгледан и от Висшият съюзен съвет, тъй 
като тоя въпрос е от съществено значение и по него студент

ството трябва да каже своята окончателна дума. Тази дума ще 
има историческо значение, защото ще фиксира веднъж зави 
наги бъдещата постройка на Студентския дом. Налага се про
чее сериозно внимание. 

Един друг въпрос, с който ние смятаме за уместно да за

нимаем Съвета то е да се разреши от него, и то в положителен 

смисъл вносюпа, която прави всеки студент при записване на 

семестрите си в Държавния Университет за Студентския дом 
да бъде увеличена от 10 на 50 лева. За днешното време, това не 
с много; а, като се има пред вид напредналата фаза, в която е 
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влезла акцията за събиране на средства, това повишение става 
необходимо . Най-сетне то има и своето голямо психологично 

значение. Но редно с и студентите при Свободния Универси
тет, които досега нищо не са внасяли, които има да се ползу

ват също от Студентския дом, да бъдат обложени с този мини

мален и справедлив данък. 

По-нататък, належащо е разрешението на въпроса опюс

но хонорирането от страна на Гражданския комитет на лице
то, заемащо председателското място. Принципиално този въп

рос с разрешен от конгреса, Висшият съюзен съвет трябва да 

вземе едно конкретно решение. Ако е всрно, че работата по 

Студентския дом отнема на ръководещия студентския коми

тет не по-малко от 5 - 6 часа дневно, то от там могат да се тег
лят и съответните заключения . 

По-нататък ние поставяме на вниманието на ВСС голе
мия въпрос за разпределението и назначението на Студент

ския дом - въпрос еднакво важен с този за мястото, на което 

ще се строи Дома, като се има предвид, че сегашният план 

предвижда всички необходими помещения и удобства, обаче 

лишава Дома от спални. И най-сетне, смятаме че би било до

бре ВСС да каже своето мнение по въпроса за измененията , 
които би трябвало да се внесат в устава на Гражданския коми

тет, чиято ревизия се предвижда. 

В заключение, ние бихме желали да осветлим Съвета по 
въпроса за събраните досега суми: Събраните и записани досе
га суми, начиная от 22 дскемврий м. г . възлизат ш1 600 000 ле
ва. Заедно с по-рано събраните те дават цифрата 2 400 000 ле
ва. За да се получат 15 000 долара, обещани от МСВ, необходи
мо с да бъдат събрани от нас още около 400 000 лева. С тях и 
с помощта на МСВ, фондът ще нарастнс на 4 900 000 лева. 
Оказва се, че за постройката са необходими J0, а 11 с 5 милио-
11,1 лева, както се предполагаше по-рано. Ясно с прочее, че по

лето за работа с открито, и че трябва до конгресното решение 
за всеобща трудова повинност 11011е 0111 едшt дell в пол з;:~ 1ш До
ма да бъде изпълнено от всеки студент и студентка - членове 

на съюзните ссофийски клонове. В товu от1юшс1н1с членовете 
на ВСС И на ИК ДЪЛЖаТ да дадат очаквания ОТ T~IX Пример 11а
ЧСЛО със своите председатели. 

Нам се струва, че ВСС дължи едно специално предупреж
дение към съюзната организация „Васил Левски" за едно по
сериозно и делово отношение, към работата на Студентския 

дом, предвид на това, че досега нищо не с дадено от тоя съю-
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зсн клон и прсдпид на обстоятелството, че когато един ден 

Домът бъде изграден, същият клон не ще закъснее да предяпи 

споите претенции. Но дори, ако Домът никак не би ползупал 
членовете на ОСО „В . Левски", то пак тези последните са мо

рално задължени да окажат нужното съдсйстпис на колегите 

си от ОСО „Хр. Ботев", стремящи се към изграждане на своя 
Дом. Така с поставен въпросът по отношение на делата, кои

то има да даде съюзният клон при Варненската търговска ака

демия. Така се поставя той и по отношение на съюзните кло
нове п чужбина. Нопинт Студентски комитет за изграждането 

на Студентския дом ще има да се справи между другото и с 
практическото разрешение на този пъпрос. 

След като имахме среща с делегата на МСВ г. Анриьо, и 
бидейки в очакване на секретаря на МСВ r. Поберстски, ние 
смятаме, че имаме разумното основание да пледираме пред 

МСВ за една помощ по-голяма от 15 000 долара. Оснопанието 
намираме в изтъкнапш вече факт, с1с Домът не ще струпа 5 
милиона лспа, а два пъти повече - нещо което не се е имало 

предвид при сключването на ссгс1 действащия контракт. И тук 
ние бихме искали да сrуем мнението на ВСС. 

Разбира се, ние не поменаваме многото други пунктове на 

дейност, които чакат нопия Комитет и своите вдъхновени из
пълнители. За всички нас трябва да стане ясно, че за изграж

дането на Дома са необходими компетентен ръководител и по
мощници, трябва и армия. Тази армия са членовете на БНСС. 
Досега нейната численост в работата за Студентски дом с би

ла само минимална. Време с да настъпи нова ера. 

Приключвайки, ние предоставяме своята дейност на про

светената и обективна критика на първия слсдконгрсссн ин

ститут в Съюза и вярваме, че тя ще бъде одобрена. 

НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ 

София 15.XJ. 1930 г. 

Председател: 

Вас. Г. Янков 

IЩА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 312, л. 1 - 2. 
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ЧАСЪТ УДАРИ ! 

Ние го чакаме със затаен дъх и работимс за него. Днес 
ние сме спидстсли на неговия звън. 

Да съградим нашия дом! - сто пъзгласът, който вчера 

глух, днес кънти псссилен, за да премине в ехо утре, когато 

Домът бъде наистина съграден. 

Да съградим своя Дом, своя Клуб, своя Храм! - сто наши
ят пароли наш1шт идеал . За 1-1сго1юто конкретно осъщсствяпа

не именно с ударил часът. Няма време за умувания и съмнения; 

има такова за работа. Предстои колосална работа, работа по 

обхождане 10 000 проекта-дарители! И само когато ги обхо
дим, тогава да теглим заключението си за кризата, за нейните 

последици и за манталитета на мнозина наши съотсчсстпсни

ци. Но тогава пък ние ще бъдем спокойни, че тук n столицата 
на България, сме изпълнили соон дълг към бъдещия ни Дом. 

Ние апелираме към гражданстпото да ни подкрепи. Ние 
искаме неговата лепта, защото смятаме, че н заслужапамс. Но , 

ако поставяме гражданството в положение да жертвупа и то п 

днешните тежки дни, то колко повече, ние сами сме длъжни да 

жертвупамс . Да жертпуваме топа, с което разполагаме, а то е 
времето, скъпото ни време, на което все пак 11ие слrе господари. 

Ще се събират средства за Дома. Събирането започпа от 
8 дсксмврий и ще продължи до кр:~я на месеца. IЗ тоз и пърхо
всн момент от всички прочели настоящия брой се искат не по

вече, искат се 2-3 дни. Искат се по силата на конгресно реше
ние, по силата и на морално задължение. 

Ще докажем ли , че се самоуважавамс и че сме достойt-JИ 
да бъдем подкрепени и от вън?! Ето големият въпрос, на кой
то всеки родоеъзнал се академик дължи своя отгопор . 

Декел~врий 1930 г. 
в. г. янков 

Пред. 1ш Студ. комитет за 

изграждане на Студ. дом 

n. Студеитска борба, бр.6, 08.12.1930. 
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СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ 

Д-р Поберецки в София. Разговор с председателя 

на Студе1пския комитет В. Янков 

Миналата седмица пристигна в столицата секретарят на 

ISS (Международната Студентска Взаимопомощ) като гост на 
българското студентство. Името на г-н Поберецки е свързано 

с нас от 1928 г., коп1то той много спомогна за подкрепа на на
шите студенти от пострадалите от земетресението области. 

Тогава той за първи път посети нашата страна и бе особено за

трогнат от лошото социално положение, при което следва 

българският студент. Благодарение неговото застъпничество 

бидоха подпомогнати тогава 86 студенти, останали без подкре
па вследствие постигналото ни бедствие. До голяма степен не

му дължим подкрепата, която ISS ни дава по постройката на 
студентския дом. Сегашното идване на г-н Побсрецки е имен

но да се информира за акцията по събирапе на суми за дома. 

По този случай, намерихме председателя на Студентския ко

митет за постройка на Студентския дом г-н В. Янков, който бе 

особено любезен да ни отговори на зададените въпроси. 

- Да ни 1шжете нещо по идването на г-н Поберецки? - бе 

първият въпрос. 

- Г-н Поберсцки е дошъл да се информира до къде сме 

стигнали в събирането на средства. Известно е, че на времето 

ISS ни обеща при събрани наши 11 000 долара, да ни отпусне 
безвъзмездно 15 000 долара, за да можем да започнем построй
ката на дома. От тазгодишната акция сумата вече с достигна

ла 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 в'ече с около 2 800 000 лв. Надяваме се чрез повече 
усилия в близко бъдеще тая сума да надхвърли цифрат<1 3 млн.лв. 

Понеже условието, поставено ни от ISS е изпълнено, оттам 
сме уведомени чрез г-1-1 Поберецки , че държат на разположе

ние сумата 15 000 долара или 2 085 000 лв. Така щото полови
ната от необходимата сума за постройката на дома с вече на-
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бавена. 

- Вярно ли е, •1е с министерско постановление е отпусна

то ново място? 

- Да, мястото, което с отпуснато с на пл. ,,Цар Освободи

тел", до дома на министър Моллов. Самото място с от 14UO 
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 ISS са ни обещани още 5 
000 долара и въпреки всичко може да се вярва, че щом чужден
ците се отзовават с такава готовност, то българското общест

во не би се отнесло с безразличие към най-крупното дело на 

българската академична младеж. Ние все вярваме, че с на

прегнатите усилия на всички студенти, без разлика на пиртий

ни и религиозни убеждения, ще можем да набавим ост;~тъка от 

4 300 000 лв., от който вярвам държавата ще помогне в натура 
с около 2 млн. лв. Но затова с необходимо всеки български 
студент да пожертва поне само два дни за работа по студент

ския дом. Близък с денят, когато всред столицата ще се изди

га монументалната сграда на Студентския дом. Това ще с кул

турният храм на целокупната българска унивсрситстск<1 мла

деж. 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 БНСС ни се съобщи, че освен за дома г-н Побсрсцки с 
сезирал ИК с решението на ISS да подпомогне две други ини
циативи, а именно основаването на бюро за издаnанс на евти

ни и достъпни лекции и бюро за изработка на бродирани пред

мети, където ще работят студентки. За тази цел Организация

та на ISS оставя н<1 ризположснис нужния оборотен капитал 
около 1000 долара. Бюрата ще се завеждат от специалисти 

студенти и студентки, и ще започнат своята работа още от ни

чалото на идния летен семестър. 

в. Студзов, бр.3, 03. 02. 1931. 
Публикация и в: Книга за Студеитскш1 до.т, С., 2002, 
с. 74-75. 

45 



В НАДВЕЧЕРИЕТО НА НАШИЯ ДОМ 

Стрел1ежьт lle .1пожс да lle роди дело, стига да са налице 
.IHUI/Lt.JltaЛllU/11e обектив1tи U1JЗ.J/'LOЖltOCIILU за т,ова, 

Днес нашето студентство е лишено все още от свой Дом. 
Днес все още то плаща най-малко 900 вместо 500 лева месеч
но за храна, свободните си часове прекарва разпръснато, ,,без 

компас", все още то няма един постоянен обсдинявищ и насоч
ваш материален център. 

Но зиедно с това, днес повече от кога да с, то стои в непо

средствена близост със сбъдването на неговата мечта и завет 

на завършилите, пред него се чертаят контурите на Студент
ския дом. И ето, след като бъде призовано да положи свойте 

усилия за обогатяване фонда за постройката, гдето, прочее, 
ил-tа лшого да се желае още днес пред софийското студентство 
се изпречва нова отговорна задача, която разрешена, ще го 

увенчае с лаври, изоставена - ще го принизи неочаквано мно

го. Това е изкопът основите на Дома, това с творческото сли

ване с удара на сюблимния час чакан с десетилетия, въобразя
ван, недостиган. Днес той пресича времето, за да попита бъл

гарското студентство, но да го попита решително и дръзко: Ис

ка ли то Собстве11 Дол·r, разбира ли достатъч,ю добре Nегово-
1110 значеllие и достойllо ли е да го получи? Отговорът ще даде 
самото студентство. Ще го даде, или като премълчи и се опо

зори, или като заяви на цял свяят, че то желае да положи <.:об
стве1tор11чNо основите на своя Дом. 

Тазгодишната временна повинност престои ди бъде отби
тn в изкоп:1ванс основите на Дома. Всеки нормално развит сту
дент, с чуство на отговорност и на чест, ще вземе участие в то

зи изкоп. Така ще бъдат спестени около 300 хиляди лева за 
фонда и което с много по-важно, спечелени бсзрсзерв1rитс сим
патии на обществото. А и те на свой ред не ще да закъснеят да 

се изразят в една по-голяма обществена щедрост. Ето голяма

та задача, която ни чакn. Нека съберем сили и я разрешим. Ис

кайки от другите, нека докажем, че ние знnсм преди nсичко да 

иск:~мс от себе с11 и че трудът е нашата стихия! 

в. Студе1-tтска борба, бр.11, 22.03.1931. 
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СТУДЕНТСТВОТО И НЕГОВИЯТ ДОМ 

Съзнанието за дълг и чувството на отговорност към соб
ственото ни студентско дело са гаранцията за по-скорошното 

и заслужено издигане на Студентския дом. Справсдливосттn 

изискви да се признае, че студснтстnото В СВОЯТА ЦЯЛОСТ с 

дало твърде малко за този Дом. Това ще се стори чрез работа. 

Полето зи творчество, макар н уссяно с тръне, е широко от

крито, и всеки студент, който смята че Домът ще ползупа ака

демическата младеж, е длъжен да дойде и даде своята дш1. 

Иначе, рисковаме дn бъде оязвсна до голяма степен морална

та основа, върху която ще има да крепне Студс,пският дом. 

Подкрепата , която дължи обществото, с отделен въпрос, 

ала 13 никой случай слабата обществена отзивчивост и фи1~а11-

совата криза, която може да я мотивира - не навсякъде с пра

во - не намалява задължението на студентството да упорству

ва и да работи за своя мечтан Дом. Още повече, когато коле

гите ни чужденци идват да ни nротсгнат ръки. 

в. Студе1-tтска борба, бр.15, 24.05.1931. 
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СЛЕД КАМЪКА 

Той е вече поставен. В ежедневието на студентския нижи-

13ОТ проблесна една дата, която ще остави дълбок синур между 

това което е било до днес и това което ще бъде утре. Касае се 

до едно по-светло, по-смислено утре, с13идстсли на което ще 

бъдат идващите уни13срситетски възпитаници. 

Какво се иска от нашето студентство днес, след полагане

то на камъка? Преди 13сичко за него трябва да стане ясно, че то 

има с13ои доброжелатели всред българското гражданство, излъ

чило едни централен и ред спомагателни комитети, които се 

грижат за по-добри дни на нашата академична младеж, чрез 

скорошното съграждане на тъй закъснелия Студентски дом 

гсsр. Студентски клуб. Един друг комитет, който тепърва има 

да бъде полезен 13 това и в ред други отношения с Комитетът 
на приятелите на студентстnото. Най-сетне, Българският коми

тет на Международна.та студентска взаимопомощ има 

несъмнени заслуги в подпомагане нашето студснтст13о. На тези 

именно комитст11 българското национално студентство дължи 

голяма благодарност. Но както Гражданския комитет тряб13а 

да бъде технически подпомаган от студентството, независимо 

от самостоятелните инициативи на това последното, така и Ко

митетът на принтслитс трябва да бъде неуморно активиран от 

самото студснтст130 13 лицето на нсгоnитс пъл1юмощници. 

Една nтора голяма задача на нашето студснтст13О, все с ог

лед по-скорото изграждане, 3;.шършванс и обза13сжданс на Сту

дентския дом, е да бъде готово 13 пълния смисъл на тази дума и 

даде системно, 13 продължение на седмици и мсссц11 , част от С130-

сто време за съб11рс111с ,ш срсдстnа 13 полза на Студентския дом 
110 спсц1~алш1 за целта пълномощия. Тази мисъл трябва да бъде 
13ашщна за вссю I студент и студентка , които 611 искал11 с до

стойнст130 да носят името на членове 11а тоя Съюз . Изхож,цайки 

от началото: Студентския дом трябва да имn 13сснароден харnк

тср, неминуемо се натъкваме на положението: нужни са хора, за 

да му дадат този всс1~ародсн характер. А тоIЗа са самите студен

ти. Но колцш-1..1 от тях досега са дали с13оя данък в това опюшс-

11ис? Колцина работиха тук в София, колци1~а пренесоха акция-
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та в провинцията, в своите родни места!? Въпросът седи открит, 

задачата чака своето разрешсш1с, работата своите предани тру

женици. Събрани са 5 000 000 левn, оста13ат да се съберат още 
толкова. От нас зависи тяхното по-скоро достигане. 

Третата голяма задача на нашето студентство с да се под
готви духом за коопсрати13ния, съ13мсстсн жи13от, който го ча

ка в бъдещия му клуб. 

На пръв план току-що казаното може да звучи странно, в 
същност, то има с13осто сериозно ос11ова1111с. Погледнете 1-шше

то студснтст130 в неговите взаимоотношения, дори и ТО13а, обе

динено в Националния студентски съюз, гдето се предполага че 

е проникнато от една и съща идеология. То с или строго себич

но, или пък с обществено-егоистични подбуди, които раждат ра

зединения и ежби, свидетели ш1 които сме тnърдс често. ТоIЗа 

разединение не вещае нищо добро за нашето колсктишю наци

онално бъдеще. Налага се слсдо13атсшю една спойка. 

Представете си 1 500 души студенти, получаващи храната 
си почти в едно и също време в своята Mcnsa acadcmica, или 
300 студенти и студентки, за да обогатят или разнообразят сво
ите познания, гдето и най-невинният шум, трябвn да бъде из

ключен! Е добре, този дух на взаимна търпимост и разбира
телство трябва да бъде култивиран. Студентският клуб ще до

принесе в това отношение много, нека, обаче, не бъдем ш1чи

нающи, когато влезем в него. Нека самоконтролът бъде наш 

спътник от сега, за да можем да се чу13ствувамс по-щастли13и 13 
своето собствено огнище и да бъдем по-достойни зu него и за 

надеждите, които ни се възлагат. 

в. Студентска борба, бр.19, 20.07.1931. 
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ДЕНЯТ НА СТУДЕНТА 

Той ще се състои в Деня на Народните Будители, 1 ноем
врий, който с същевременно и патро11сн празник на Българ

ския Национален Студентски Съюз. В този „Ден" българското 

студентство ще протегне ръка към българското гражданство, 

за да получи неговата съзнателна и драговолна подкрепа за 

своето най-голямо дело - Студентският Дом. 

Цели 27 години минават, откакто е било поставено нача
лото на фонда за изграждането на този Дом. Днес той е до

стигнал 5 LO0 000 лв. от които 2 100 000 лв. подарени от светов-
1юто студентство в лицето на Международната студентска вза

имопомощ. Но Студентския Дом, коf'по се вctre гради в центъ

ра на София ще струва 10 милиона лева. 
Условията, при които голямата част от нашата академи

ческа младеж получава своето висше образование граничат с 

мизерия. При все това българското студентство упорствува и 

постигна успехи, които са гордост за цял еди11 народ. Ние не 

виждаме по-сигурен залог за единение между итслигснция и 

народ от тозн, да бъде изградено с всенародна помощ огнище

то, в което бъдещите ръководители на своя народ ще получат 

не само услооия за един 11ормалсн живот, ,ю и ще култ11вират 

у себе си чувства 11а привързаност и вярна служба към своя на

род, ще приложат 11а дело принципа на коопсратизма и ще се 

калят в дух на всеотдаен труд и добродетели. 
За ускоряване на това време, българското студентство 

разчита на всички, които милеят за утрешния ден на Бълга

рия. То вярва, че неговият зов ще бъде чут, а щедростта на 

гражданството - отговор на този зов в „Деня на студента". И 

тогава ще се сбъдне мисълта, че културата на едно общестоо 

се мери по неговата благотворителност. 

София, 26. 10. 1931 г. 

в. Академш, (Плевен), бр.2, 01. 11. 1931. 
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СТУДЕНТСТВОТО И НЕГОВИЯТ ДЕН 

Той бе на 1 носмврий - Денят 1-ш народните будители и 
Патронен празник на Съюза. Наистина, едва ли би могъл да се 

намери друг ден през годината, който с по-голямо достойнство 

да съответствува на възвншсната цел - да бъде Ден на българ

ската академическа младеж. А тя по презумпц11я заслужава 

един такъв ден. 

Но без да се разпростирам върху смисъла и необходимост
та от този ден, аз искам да обърна внимание на практически

те постижения, които ни донесе той и да подчертая някои ор

ганически нсдостаци у нашето студентство. 

Както с известно, реши се денят, широко разгласен, да 

бъде използуван за събиране ВОЛ[[И дарения на гражда11стuото 

в София и провинцията в полза 11а строящия се Студентски 
дом. Специално за София, Студентският строителен комитет и 

Изпълнителният комитет на съюза дойдоха до предварително

то споразумение чистият приход да бъде раздсле11 11а две, като 

първата половина отиде за Студентския дом, ,1 втората - за 
културните нужди на съюза, намиращ се в твърде незавидно 

финансово състояние. 

Денят бе прсдшсствушш от агитацион11а седмица на съю

за, открита с т р а д и ц и о н н о т о тържествено „ Утро 11а 
българското студс1пство". През тази седмица грюкданството 

бе заи 1 псрссова110 с идеологията и задачите на БНСС чрез 
сказки от известни наши професори и общественици, радио 

сказката на съюзния председател, статии и бележки за еже

дневната преса. За Деня биде издаден в 2 000 екземпляри спе
циален позив от Комитета на приятелите на студентството; из

действуваха се и съответните окръжн11 от Министерството на 

Вътрешните работи и Народната просвета, на които и особено 
на последното дължим голям.~ благодар11ост. 

Акцията - това е ясно - се разграничи рязко на две: акция 

в провинцията и акция в София. В 38 по-важни пункта в стра
ната бидоха изпратени колеги при ценното съдействие на Ми

нистерството на железниците, изразено в отпускането на без

платни билети. 
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По-голяма част от пратениците доказаха, че възложената 

им задача им е била скъпа, прочее, те въпреки лошото време, 

почуствувано 13 цялата страна в този ден, са вложили макси
мум творческа амбиция, без резултатите да могат да бъдат 

блестящи . Досега известните резултати от провинцията (на 1 
ноемврий)*, възлизат на 65 577 ле13а, дължими на организиран 
Ден на студента в 64 пункта. Текущата седмица вероятно ще 
донесе и останалите резултати . ** В градове и някои по-голе

ми села, гдето не бе изпратен специален делегат, организира

нето на Деня бе предост.:шено на местните училищни власти, 

замолени предварително с писмо и снабдени с нужните мате

риали. Давайки преценка за извършеното в провинцията, где

то изпратени от София студенти, при съдействието на дирек

тори и ученици са организирали Деня на студента, ние трябва 

да бъдем доволни от добитото, при изтъкнатото вече неблаго

приятно време. 

Какво, обаче, трябва да се каже за София , чствъртмили

оюrият град в който получават висшето си образование над 5 
000 души студенти и студентки. Времето, наистина, тук не бе
ше по-добро отколкото в повечето провинциални градове. 

Въпреки това, ние сл~е убеден.и, че при едно 11рилич1ю участие 

на студентството организирано в съюзните организации, в ко

мисиите, примерно, при участието на 100 студентски комисии , 

резултатите получени в Деня не биха били 37 620 лева, но сме
ло биха достигнали 137 620 лева , защото кой би могъл да смя

та, че 18 души студенти и 7 студентки са числото, което тряб

nашс да вземе участие този ден в работата?! Стотях ученичес
ки комисии, съставени от деца от IV отделение и до осмоклас
ници, допринесоха безспорно много, но кой от друга страна 

може да смята, че ако на тяхно място бяха сто студентски ко

мисии, те не биха взели 3 и 4 пъти повече? Доказателствата, 

прочее, са налице . Достатъчно е да се съпостави съдържание

то на кутия, донесена от ученическа комисия, за да се види, че 

к ачествената стойност на студентската комисия в това отно

шение решително превъзхожда няколкократно ученическата. 

Тъкмо това бе взето под внимание (независимо от идейната 

* Само от окичонне със значки . (Бел. н.) 
* * В идния брой на о . ,, С1удснтска борба" ще дадем една раоно

смстка за „Деня нн студента" с означение добитите цифри за осски отде
лен пункт, гдето с бил организиран Денят. (Бел. ред.) 
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страна на въпроса за участието на студенти и студентки в ко

мисии, когато се касае за техния Студентски дом), когато би

де издаден специален позиn към студснтстnото да вземе най

живо участие в комисията. 

Това не стана! И това не е за първи път!! ... 
Един голям принципен въпрос изникnа: На какnо трябва 

да се отдаде апатията на българското студентство n най-вър
ховните за него моменти?! Това студентство, чиито условия за 

съществувание са незадоволителни, а в много случаи и ос

къдни, което зарегистрирва добри и много добри резултати в 

университетските си занятия, безспорно заслужава обществе

ната подкрепа и трябва да я получи. То трябва най-сетне да се 

радва на своя клуб! Но дали може да му бъде простено пропу

щането на момента, в който то може по един безболезнен на

чин да получи всенародната скромна, но масова лепта? Или 

нейното събиране с унизително? - нека отгоnорът си даде все

ки сам. За мене той с отрицателен. 

Трябва, наистина, повече идейност в решителните дни, 

които нашето студентство прсживяnа! Повече съзнание запря

ката, индиоцдуал1Lа отговорност, която nсски един студент и 

студентка има за по-скорошното завършване на великолепна

та сграда, строяща се срещу паметника на Цар Освободител. 

Може би не всеки днешен студент и студентка ще nлязат в нея , 

като студенти. Техен морален дълг с все пак да дадат ли11шлtу

лю, който се иска от тях в дни като 1 носмврий. Дано срамът 
и загубата на този ден не се повтарят никога вече! 

В. Г .. Ннкоn 
Пред. Студ. строитслс11 

l{ОМИТСТ 

в. Студентска борба, бр.2, 15.11.1931. 
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НЬОЙ И ЗНАМЕТО НА СТУДЕНТСКИ ДОМ 

12 години от разпятието на България. 12 rодинп на уншкс
ния и изолация, на изсмуюзанс на жнзнсни сокове 11 омаломо
щаване творческите възможности на един жилав народ. 12 го
дини модерно човекоядство, под формата на безогледна дена

ционализация на всичко българско и българогласно. 

И в деня, който приключва тази позорна за днешния „кул

турен и христянски" свят низа от години, българската акаде

мическа младеж, зеницата на утрешна България, ще повтори 

своя обет и своята жертвена клетва за вярност къ.111 Българи.я 

пред 1юво11ю трицвепию 'JJLaлte, което ще бъде високо издигflа-
1110 над стряхата 11а Студентския дол-1, за да силюолизира бла
гополучното завърищсше llървата фаза на строежа и да оз11а

,неиува вярата в утреити.я ден на Бъл?ария. 

Колеги, 

Снемете шапки пред този национален знак и запомнете 

историческия ден на 11сrо13ата поява. И нека неговият волен 

плясък по талазите на 13ятъра напомнят за онзи дълг, който 
повечето от всеки други път имаме към живите ни сънародни

ци в свободна България, към тези в поробените и части и към 

святата памет на всички загинали зu Родината . Изпълнението 

на този дълг ще бъде най-добрият отговор срещу прсдизвика

тслст13ото в Ньой. 

В. Г. Янков 

Студентският до.111 в Софш1 е вече покрит. В пеmы(, 27 
1-юел,tврий, 9.30 часа пред площада ще бъде оз1 шл1е11уван тоя 

завъриtек с традициоflfюmо българс,ш издигане на род11ия три

цвят " а д поапройката. По този случай ще ил tа ед110 лшлко 
т ъ р ж е с т в о, което ще бъде филл-1ирано. Покаива се Со

фийскоnю студентство да даде 11а flосоченото врел-tе при на

~иия До.11 1. 

в. Студентска борба, бр.3, 29.11.1931. 
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ЕДИН СФИНКС 

Пред оч11те на цялото софийско гражданство, 13 центъра 
на всебългарския център - Средец, се издига 13ечс кръста, сим

вол па Христовата вяра, и народния победоносен пряпорец 

върху кулата на един всличест13с11, макар 11 неза13ършс11 още 
дом. Домът на българската академическа младеж, спойката 

на настояще и бъдеще, 13ъплъщсш1ето на четвъртвеко1311а идея . 

И тъкмо днес, в неспокойните дни, които прсж1шя13а и си 

създава нашата акадсмис1сска младеж, този Студс11тсю1 дом 

изпъква вече, не само като хранител на много надежди, 110 и 
като такъв на много IIСИЗ13ССТНОСТИ . 

Дали Домът на българската академическа младеж, по

край материалното облекчение, което ще даде на тези за ко11-

то с предназначен, и което с 11есъ,1 111е1ю, ще бъде място и на ед

но еди111ю национално студснтст130? Или 13 него ще продължи 
делението на лагери, тази безпощадна, безкрайна и нечестна 

междинна борба, която поглъщu 1/4 от времето и усиш1ята 11е
обходими за положително творчество и за истинска борба с те

зи „академици", чийто идеал е кър13азият флаг. 

Дuли 13 него студентските научни групирО13КИ ще се отда
дат изключително на своите преки, тъй широки н 13 11013счсто 
случаи днес 11скористсни задачи? 

Дали в него 13сски български студент, нсза131r1с11мо от нз

браната специалност ще владее 13 достатъчна степен правопи
са 11 литературата на своя роден език, своята отсчсст13е1ш исто
рия и география , това което днес, уви, не с! 

Дали в него въпросът на стика и доброт13орство, 1ш с1юй

ка между интелигенция и народ и на дсйст1311тсш~а, и не 1юми

нална подготовка за служба нuроду, ще вземе 13ръх, над суети 

и безконтролни увлечения. 

Дали здра13итс естетично художествени удо13ОЛСТ\3ИЯ ще 

бъдат култ на студентството в него и Н}мсстнт недостойното 

убиване на времето? 
Дали м11налитс през този дом, сполучили 13 жи13отu, ще си 

спомнят зu по-младите академически поколения, за тсх1111тс 

нужди и тежнения и с размаха на истшtски благодетели дока-
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жат, че имат едно по-високо съзнание и едно човешко сърце, 

свидетели на което сме тъй рядко днес. 

Дали? ... Те са много, всички животрептящи и излъчващи 
една сериозна неизвестност и над тях: дали Студентският дом 

в София ще бъде честит да събере в своите стени изгнаниците 
не, а свободните чеда на Добруджа, Тракия, Македония и Мо
равско, жадуващи за висша просвета?! 

Да работим върху себе си, облагородявайки своите страс
ти и развивайки способностите си е наш пръв дълг. Неговото 

изпълнение не търпи 1tикакво отлага!lе. В Студентския дом 

българското студентство трябва да влезе с просветен мантали
тет! 

София, 30.03.1932 г. 

n. Студентска борба, бр.8, 02.04.1932. 
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СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ И СТУДЕНТСТВОТО 

Името на Стилиян Чилингиров е познато на всеки грамотен 

българин. И не пишущият тези редове е компетентен и с наме

рение да изтъкnа богатството и ценностга на писателя и поета 

Чилингиров; неговата епохална дейност в областта на читалищ-

1-юто дело; неговите 1-tаучно-исторически. трудове; неговата зря

ла и мъдра публицистика; дейността му на сказчик, обществе

ник, педагог и ... човек. (Защото Стилиян Чилингиров се явява но
сител на много страдания, на една рядка воля и на една голяма 

съвест.) -Това ще сторят други, с необходимата вещи.на. 
Тук аз се чувствувам задължен да отбележа само онзи род 

дейност на Чилингиров, който го сродява с българската акаде

мическа младеж вчера, днес и утре. И може би утре, повече от

колкото днес. 

Не другиму, а тъкмо на Ст. Чилингиров - тогава млад, бе

ден и енергичен студент - българското студентство дължи на

чалото на едно велико дело, краят на което още не е достиг

нат, но което в 1/4 е вече ·осъществено. Отнася се за Студент
ския дом, израстнал от диплите на един фонд, чийто делови ос

нов.J.тел е именно Стилиян Чилингиров. Трябва да си спомним 

за Руско-Японската война, сир. да се върнем 28 години назад, 
за да си представим, при каква обстановка се е зародил този 

фонд и какви гигантски усилия е трябвало да положи негови
ят основател, нелишен от заобикалящи го чувстnа на скепти

цизъм и завист, за да разберем какво е значението да се учре

ди и стабилизира въпросният фонд. Незаличим ще стане мо

мента, когато младият и смел идеалист се явява при тогаваш

ния министър на просветата, всеизвестния проф. Шишманов, 

и го убеждава, да бъде дадена първата държавна подкрепа от 

10 000 зл. лn. - сега 400 000 лв., които да послужат за крайъгъ
лен камък на образувания по такъn начин фонд. Постъпките 

са увенчани с успех. Сега захващат грижите за увеличаването 

на фонда, както и за издействуване място за бъдещата сграда. 
Тук вече Чилингиров има сериозната подкрепа на друг един 

идеалист, комуто българското студентство дължи също 

тnърде много - студентът Тома В. Томов, неколкоrодишсн 
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председател на студентския клуб, понастоящем инспектор в 

БНБ - по чийто почин-през 1910 гад . се учреждава съществу
ващият и днес граждански комитет за построяване на Дома , 

моралната гаранция, че захванатото дело ще бъде довършено. 

Участието на Ст. Чилингиров не се изчерпва с д13иженс 

работата напред 13 самото начало. И по-късно, па и днес, той е 

на С13ОЯ пост. Ние го 13Иждаме инициатор на щастливи идеи, ко

ито ползуват фонда. Такава е идеята за внасяне от всеки сту

дент, бил той и най-бедният, една малка семестрова такса в 

полза на Дома. Така по силата на чудодейния кооперативен 

принцип „един за всички и всички за един" и в изпълнение на

родната мъдрост „капка по капка вир става", фондът, ето вече 

цели 12 години, е осигурен ежегодно с едно значително перо, 
което би могло да стане още по-знаtrително при едно, наложе

но от момента, увеличение на казаната семсстро13а вноска . 

Идея на Чилингиров е събирането на една постоянна так

са в полза на Дома при всяко отпускане на аудитория за събра

ния на извънуниверситстскитс дружества. 

Идея на Чилингиров с неосъщественият още общосту

дентски „Ден на кокичето'' , в който има толкова чисто духов

на красота, независимо от чисто практическия му смисъл. 

По-нататък ние виждаме Чилингирова насърчител на 

съвременната студентска акция в полза на Дома, чрез поучи

телна беседа и съвет в навечерието на акцията, свидетели сме 

на забележителната му реч - изповед пред Пловдивския кон

грес на БНСС и най-сетне, виждаме го да прави падащата му 

се по право първа копка върху мястото, на което днес се изди

га Студентският дом. Този момент е наистина „величествен и 

" ч неповторим и в него илингиров се откроява на фона на пре-

вратната човешка участ като истински щастливец, като 

първожрец на едно голямо дело, доживял да благослови лично 

въплътяването на идея в действителност. 

Всички, прочее, които могат да си дадат ясна сметка за 

значението, което Студентският дом ще има за бъдните сту

дентски поколения и за България , ще могат да преценят дело

то на Стилиян Чилингиро13 в тази насока. И поради това, 
българското студетпство ще трябва да по.м.исли как най-доб
ре да обезсл~ърт.и в салtш1 Дол1 ил-~ето на този голял1. българин 

и предан npL1Яmeл 1ta студентст.вото! 
Казвайки това, аз не забравям, че има и други твърде за-
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служили членове на поменатия граждански комитет, 1ю в слу

чая те не са обект на разглеждане. 

Но не само по тоя начин Чилингиров е доказал своята го

ляма преданост към българската академическа младеж. Той с 

автор на чудно красивия студентски марш - ,,Huii лtлади слtе", 
нотиран с голяма вещина от Добри Христов. По едно нсдор;:~

зумение, напоследък чуваме твърде рядко да се псе този марш

химн от тези, за които е сътворен. Мнозина дори го не знаят. 

Тука ние се явяваме най-ревностен застъпник, макар и не пръ13 

по време, за основаването на един голям хор при ОСО „Хр. 

Ботйов", какъ13то също по едно недоразумение досега не nиж

даме, и сме с твърдото убеждение, че педнаrа след „Шуми Ма

рица" - първата студентска песен, която ще фигурира в репер

тоара на този хор ще бъде именно българският студентски 

химн „Ний млади сме". Същият, който днес с изместен от и11-

тсрнационалният „gaudcamus" и който с бил приет с нсстиха
см възторг на 5 носмврий 1904 год. от едно грандиозно сту
дентско събрание 13 Славянска беседа, в присъст13исто на па
метния по късно за студентството мин. прсдссд. Дим. Псп<ов. 

Но Стилиян Чилингиров има съществени заслуги и като 

председател през 1903/4 гад. на същсстnуващия до Балканска
та война студентски клуб, благодатната роля на която с изпс

стна на всички, които са студентстпали по това 13рсмс. Чилин

гиров с обичният и образцов председател на много студентски 

събрания. Той е основател и уредник на читалище към Педа

гогическия семинар и тъй нататък. 

Българското студентство е честито днес да засвидетелст

вува всички нсго13и красиви и резултатни дела и да го въз13ели

час в челната фаланга на своите достойни съратници и покро

вители. 

Благодарствена хвала Вам, г-п Чилингиров! 

в. Студентска борба, бр.3, 01. 01. 1933. 
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ЕДНО СКРОМНО ТЪРЖЕСТВО 

На 11 май изтекоха две години от онзи върховен момент, 
когато първоучредителят на фонда за изграждането на Студент
ския дом - високоуважаемият г. Ст. Чилингиров направи първа

та копка върху мястото, гдето днес се издига Дома. Дата, която 

напомня една епопея и която зове към нови усилия и жертви. 

По този случай, по почин на бившия състав на Студент
ския комитет за изграждането на Дома, на 7 того се състоя във 
фушщиониращия вече Общостудентски стол една неофициал
на среща с другарска трапеза, на която бяха поканени всички 

ратници-студенти по него време. Събраха се 80 души, между 
които в качеството на гости от страна на Гражданския коми

тет г. г. Т. Томов и Н. Кирков, от ISS - г-ца Татяна Киркова, 
от БНСС Д-р Н. Минков, Сашо Пада рев и Д-р Сокеров, а също 
и председателите на трите съюзни клонове в България. Мно

зина от работилите за Дома не можаха да присъствуват, пора

ди работата им, отвела ги в провинцията след завършването на 

университета. 

Говориха Т. В. Томов, r-ца Киркова, Д-р Н. Минков и В. 
Янков, които изтъкнаха необходимостта от култивиране обще
ствени добродетели у академическата младеж, необходимост
та от самопомощта, като предпоставка за успех, морално пра

во на младежта да бъде приета в обществения ни живот и мо

рално задължение на всички ни да съчувстваме и се отзовава

ме на студентските нужди, макар и излезли от университета. 

Ние сме твърдо убедени в смисъла на тази среща и бихме 
се радвали всяка година в този ден да виждаме събрани онези, 

за които студентският дом е бил не само един идеал, но и един 

постоянен обект за практическа градивна работа. Тази работа 
трябва да продължи още по-настойчиво, за да видим най-сет
не края на едно голямо начало. И нека днешните студенти най

вече проявят тактиката на своята творческа амбиция! Тогава 

тези годишни срещи в деня на първата копка ще бъдат дока

зателство и за една красива приемственост и указание за успе

хите и разраста на едно голямо трудово семейство. 

в. Студентска борба, бр.11, 24.05.1933. 
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СТУДЕНТСТВО И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

Нашето общество все още, за голямо съжаление, няма ед

но строго определено, положително отношение към българ

ското студентство. Все още неговата подкрепа е случайна, ча

стична и недостатъчна, за да не кажем незначителна. Все още 

некрасиви действия и прояви на отделни студенти и студент

ски групички се прехвърлят върху името и престижа на цело

купното студентство, дори и тогава, когато то в лицето на своя 

Национален Студентски Съюз си е поставило тъй високи зада

чи, към които се стреми. 

Чудно, наистина! Да не би от студентството да се искат 

примери на святост, или па някакво велико смирение, за да не 

му се подхвърлят трохи както това става днес, а нещо повече, 

което то в действителност заслужава? Такива примери никога 

и никъде не са дочакани и въпреки това студентството друга

де се радва на несравнено по-големи симпатии, уuажение и 

подкрепа в Германия, Италия, Полша, Чехословакия, и къде 

ли не. Не е ли факт, че и до днес българското студентство все 
още няма завършен своя Дом, няма един мощен фонд „Бедни 

студенти", друг по-малък фонд „Студентски екскурзи11" и т. н. 

Държавата издържа университета и академиите като дава 

ежегодно 35 - 40 милиона за тях. Видно е, че тя би могла и би 
трябвало най-сетне да даде нещо и за извыrусtебнитс нужди на 

студентспзото n тази заведения. Но ако тя е финансоuо и пси
хически изправена пред депресия, нима на обществото е поз

волено да си умива ръцете пилатовски и да разсъждава: Nolli 
те tangere?! Нима и тази година в „деня на студента", съвпа
дащ с патрония празник на БНСС и великия за българския на

род „Ден на будителите", отново в касите поднесени на сто

личните граждани, тези последните ще се пазят да не пуснат 

повече от една двулевка? 

Но и г. студентите на свой ред имат сuоята голяма вина. 

Време е вече много по-енергично, по-смело и Liо-системно да 

се заработи за култивирането на една по-голяма солидарност 

между общество и студентство и едно по-високо съзнание за 

подкрепа от страна на гражданството. И особено на по-замож-
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ните му слоеве. 

А специално в „деня на студента" дълг с на съответния от
дел при БНСС да мобилизира възможно повече студенти за 

комисиите в София, а поканените студенти да се отз_g_вс:tт дра

говолно в тях. )Кствата, макар и скромна, с голяма - количе

ствено и тя се нуждае от много жетвари. 

На поста си, драги колеги! Дългът Ви зове!! 

в. Студентска борба, бр.2, 05.11.1933. 
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СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ В СОфИЯ -
НАЙ-СЪКРОВЕНОТО ПОСТИЖЕНИЕ НА БНСС 

Днес, когато Съюзът на родолюбивата академическа 
младеж празнува своя юбилеен 15-и конгрес, съвпадащ тъй 
бляскаво с началото нс:t мирната ревизия на диктатите от Бу
курещ и Ньой, челна борческа фаланга, срещу които е била ви
наги тази младеж - редно би било да споменем в най-едри ли
нии чувствата, е които бе граден и надеждите, които се влага
ха в най-величествения и цсннен паметник досега па българ

ското национално студсrпстnо - Студентския дом - с1.,що 
завършен през историческата 1940 година. 

Истина с, че мечтата за сдобиване със собствено огнище 
за нзаимопомощ и обществен живот въодушевяваше най-доб
рите представители на студентството още в началото на наше

то столетие. Истина с, че най-идейните, най-културни и наii
жертвоготовни от тях, в лицето на всеизвестния и всеобщоуnа
жавания писател Стилю,н Чилингиров и нсуморню1 и вссоби
чан главен инспектор при БНБ - Тома В. Томов - тогава сту
денти - поставиха началото, единия на фонда за изграждането 
на Дома, а другият на Гражданския комитет, зu да се осигури 
и придвижи работата напред. Истина е и това, че до несполуч
ливо завършилата за България Световна вой11а бе събрана ве
че една значителна сума от 200 000 зл. лева, равни на 6 000 000 
днешни лева, уви!, сведени през 1918 г. на 200 000 ю-пп1ши ле
ва ... Всичко това е истина. И тъкмо заради това силно задъл
жаващо духовно и материално нuслсдис, трябваха дойстойни 
продължители, които да отменят своите още по-достойни 

предшественици и да не оставят единствено времето да рабо

ти за приближаването към крайната цел, пътят към която от 
обстоятелствата бе фатално продължен. Такива се намирахu, 
излъчени от БНСС - организацията, чиято основна цел бе все
странно, 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 ин
терес, усилия и жертви за изграждането на Студс11тския дом. 
Бе време, когато те бяха изключителни. Ако има да се съжа
лява за нещо, то е, че при една по-голяма присмспзсност 

Домът би бил много по-рано окончателно завършен. Но и то-
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ва, което бе дадено, когато се даваше, говори за един рядък 
идеализъм и за едно разбиране, превишаващи далеч нормал
ните граници на чувствата и мислите вълнуващи хората при 

построяването на една обикновена, макар и голяма собствена 
сграда. Твърде малко място заемаше себичното: съвсем не 
най-важна бе мисълта за същественото участие на БНСС в 
един десет милионен капитал върху още повече милионно мя

сто - като някаква самоцел - която въодушевяваше строители

те 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 нераз
делно свързана с неговото високо назначение, с духовния жи

вот, който ще закипи в него, веднъж завършен. В своята край
на проекция Студентският дом се представяше, или по-добре 
идеализираше, като Извънуниверситстски храм на българска
та академическа родолюбива младеж. 

Без друго там ще се дадат човешки условия на съществува
ние 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 сту
дентството, узнало как зад всяка тухла стоят безкористните и 

твърде често безименни усилия на негови по-възрастни колеги 
и на ред други искрени приятели на студентството, ще се възпи

та в дух на по-голяма солидарност помежду си, към миналото 

и към бъдното. Ще възтържествуват самопомощта и взаимопо
мощта - скъп завет на предшествениците му. Ще се разбере, че 

делото на градеж трябва да продължи, че Студентският дом с 
само началото на едно голямо студентско строителство. 

Там студентите, узнали за трогателно дадсдната в много 
слу,rаи 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 - n изграждането на Дома, ще имат слу
чай да Го почувствуват още по-близък и да Му бъдат винаги 
предани. 

В Студентския дом, младите български академици, осве
домени за приноса на Мсждунорадната студентска взаимопо
мощ - ISS- благодарни 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 студснтстово ще утвърди своята привързаност 
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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 покри

ва на Дома бе издигнат за първи път народният трицвет, в де
ня на историческата 12-rодишнина от прокобното дело на 
Ньой - 27 ноемврий 1931 година - ще поnтори клетвата, даде
на от неговите „батьовци", а след време бащи и деди, но вече 
не че ще руши оковите наложени на Българския народ, в 
Ньой, - тяхното разпадане е в ход! - но че с цената на всички 
жертви не ще позволи кога и да се повтори тоnа срамно робст
во. И тази клетва ще бъде дадена пред вечно святата памет на 

стотици хиляди витязи - български синове, между които и зна
чителен брой прилежни студенти. 

Ето чувствата, които преизпълваха продължителите на 
славния по<1ин на Чилингирова и Томова, с тяхното вдъхнове
но 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 ликуnа, но 
и скърби. В закона за Дома дори не е поменато името 11а Съю
за, а в съответния правилник за управлението на Дома се пре
движда, че „може" да се има участието на БНСС и ОСО „Хри 

сто Ботев", също дал твърде много за изграждането на Дома. 
)Калка печална ирония! Но какво и да бъде няма сила, която 
да разкъса духовното единство между БНСС и Студентския 
дом в Средсц - престолния град на Българщината! И няма си
ла, която да отрече моралното право на БНСС върху Студент
ския дом, след всичко сторено от Съюза за него. 

Дерзайте млади Бснссссснци - 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 1щ студс11тскин 

строителен комитет и почстс11 •ше11 11а БНСС 

в. Студентска борба, бр.6-7, 25. 08. 1940. 
Публикация и в: Книга за Студеитскил. дом, С., 2002, 
с. 139-142. 
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ЕДНА НЕЗАБРАВИМА ДЕСЕТГОДИШНИНА 

30 май 1931 година. 11 часа сутринта. На площад „Народ
но събрание" срещу ламетнию1 на Цар Освободител, срещу ве

личествения Ректорuт, срещу самото Народно събрание, за

почва тържественото молебствие, предшестващо полагането 

основния камък на Студентския дом - Домът на нашата ака

демическа младеж. Една от най-свидните и големи мечти на 

най-достойните студентски дейци, едно от 1~1ай-значителните и 

красиви дела 11а българското национално студентство, след 

толкоnа труд, усил11я и жертви получава реален израз в едно 

начало, края на което ще иска нови средства и следователно 

ноnи усилия и изпитания. Но, сега е вече по-лесно ... 
Може ли да се забрави този върхоnен час - венец на слав

но минало, надежден мост към светло бъдеще?! Родолюбиnо

то студентстnо е на своя пост. Но то не е само. Този път сред 

него са предстаnителите на Н. В. Царя , ректорите на 4-тях nис

ши учебни заведения на българската столица , начело с прорек

тора на Държаnния университет - високоуважаемия проф. Ба

л::~мезов , професори, заслужили граждани и скъпите предста

вители на Международната студентска взаимопомощ - r .r. д-р 
Кочник, М. Поберецки и г-ца Татяна Киркова. Тук са най-сет

не и многозаслужилите студентски корифеи Стилиян Чилин

гиров и Тома В . Томов, а също и незаменимия приятел на на

шето студентство - проф. д-р Конеулов - председател на стро
ителната комисия. 

Чете се актът по полагане основния камък, който след 

малко ще бъде вграден на nечни времена там. 

Следват символичните удари на чука. 

Започват речите - възторжени, но кратки , тъй както при

ляга на академици. Говорят Софийският митрополит, д-р Коч-

1rик и председателят на БНСС - Борис Коцев. 

И най-сетне сякаш по поръчка, благодатен майски дъжд 

оросява насъбралото се множество, озарено от най-висши под

буди и предава небесен благослов върху току-що извършеното 

дело. Наистина, не може да бъде забравено всичко това от тези, 

които го преживяха и които бяха вложили частица от себе си! 

66 

* 
Днес Студентският дом е завършен, макар и все още 11е 

отговорил освев •шстично на целите и нуждите, заради които 

бе нзграден. Toii не е и както подобава владян и упрс:~вляван от 
българското национално етуде11тство. Но това cc:i преходни 11с
ща, ко11то при добра nоля и усилия могат да бъдат и трнбnа да 

бъдат поправени. 

Новото, nеличественото и неповторимото с, че той праз
нува своята първа десетгодишвина като Дом на академическа

ти. младеж на свободна и обединена, с малки изключения, 

България и ще има да играе още по-отговорна и завидна роля! 
Значи не са били напразни пожела11ията и надеждите 1ш тези , 

които са го градили? Тези пожелания стигнаха своя апогей 1ш 
27 ноември същата 1931 година, когато nърху покрива на из

раслия колос бе издигнат божественият кръст и за първи път 

народният трицnет. 

n. Студеитск.а борба, бр.17-18, 09. 08. 1941. 
Публикацин и n: Киига за Студе,ш~сюm дом, С., 2002, 
с. 145-146. 
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СТАТИИ, СЛОВА, СПОМЕНИ 
(1962-1974) 



СТУДЕНТСКИЯТ ДОМ НА КУЛТУРАТА 

Незаличим n паметта на соф11iiските студенти ще оста11е 
денят 11 декември 1959 година, в който те бяха щаствиви да 
влязат като пълноправни обитатели в своя собстnен Дом на 

културата. Радостта и възторгът им бяха безпределни, защото 

отдавна, твърде отдавна те очакваха този ден. 

Но този дом бе мечта не само на днешното студентство, а 

и на няколко студентски поколения. Дълга и интересна е исто

рията на Студентския културен дом в София. Heron основопо
ложник е изтъкнатият наш писател Стилиян Чилингиров. По 

почин на студента Чилингиров през 1904/1905 година, т.е. пре
ди близо 60 години при съдействието на тогавашния министър 
11а народната просвета, незабравимият професор д-р Ива11 

Шишманов, са били положени основите на фонда за построя

ване на „Студентски клуб" с първоначална nноска 10 000 лева, 
отпуснати от Министерството на просветата. По-късно през 

L910 година, по инициатива на твърде популярния по онова 
време председател на Студентския клуб в София Тома В. То

мов е бил учреден Граждански комитет за построяване зда11ие 

на клуба - юридически отговорник за разрастването на фонда. 

Като се започне от 1920 година, всеки студент от Софийския 
държавен университет - дори освободеният от учебна такса -
внася при записване на поредния семестър по 5, а по-късно по 
10 лева за бъдещия Студентски дом. Истински тласък обаче за 
разрастването на фонда бе даден през 1928 година, когато 1ш
шата академична младеж чрез своите достойни представители 

д-р Андрей Башев и Татяна Киркова (плсменничкu на народ-
1шя трибун Георги Кирков) влезе в досег с Международната 

студентска взаимопомощ (ИСС) с център )Кснсва и беше до
говорена безвъзмезд11а помощ в размер на 15 000 долара при 
условие, че в България бъдат събрани 11 000 долара. И това ус
;ювие бе изпълнено и преизпълнено, въпреки извънредно теж

ката икономическа криза по онова време. Помощната акция 

'3 а изграждането на Студентския дом, организирана и ръково

дена от специален студентски комитет, начело с пишещия те

зи редове, получи всенароден х.~рактср. Много дни и много 110-
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щи в продължение на няколко години бяха пожертвани за та

зи цел, като бе привлечено съдействието на голяма част от 

студентството. Това бяха години на върховни усилия, на голям 

идеализъм и на твърда решимост нашата студентска младеж 

да изгради свой собствен културен дом. И сто на 29 май 1931 
година върху отпуснатото от държавата място на площад „На
родно събрание" бе положен основният камък на Студентския 

дом, а на 27 ноември с. r. бе издигнат националният флаг върху 
покрива на пететажното здание. 

Ценен принос за изграждането на Студентския дом имат 

също така ректорите на Софийския държавен университет Д
р В. Моллов и Ст. Баламезов; [професорите: Г. Т. Данаилов и 

д-р Ст. Консулов];* архитектите проф. Ст. Белковски и проф. 
Ив. Данчов - проектанти и ръководители на строежа. 

Днес Студентският дом най-сетне принадлежи всецяло на 

нашата студентска младеж. В него и чрез него тя развива все

странно своите художествени заложби, дава простор на устре

ма си за повече знания, за повече граждански и творчески до

бродетели. Не току-тъй при тържественото откриване на До
ма на 1] декември 1959 година първият секретар на Комсомо
ла другарят Ив. Абаджиев пожела ,, ... огънят на Студентския 
дом да не угасне и никога да не тлее: да разпалва красотата в 

душите на студентите". А секретарят на Изпълнителния коми

тет на Националния съвет на Отечествения фронт др. Петър 

Попзлатсв изказа пожелание дейността на Студентския култу

рен дом да не бъде изолирана от общата многостранна култур

на дейност на нашите народни читалища. 

И действително в течение на изтеклите 800 дни Студент
ският дом на културата вля свежа струя в живота на нашата 

студентска младеж. Прекрасни самодейни състави, някои от 

които прославиха нееднократно името на Родината в чужбина, 
бяха и са негова гордост. Такъв е на първо място Представи-

* В машинописния екземпляр, запазен в архива на Васил Янков, то

зи малък пасаж присъств.:~ (вж. ЦДА, ф. 1548к, оп. 1, а . с. 33, л. 3), но в 
публикацията в сп. ,, Читалище" имената на професорите Дuнаилов и 
Консулов липсват - вероятно поради цензурни причини . По-късно В. Ян

ков прави 100 отпечатъка ш1 ст.:~тията, които разпраща на личности, 
свързани със Студентския дом, върху които на ръка допълва в марrию1-

лиите отпадналите имена (вж. отпечатъка, изпратен на Стилиян Чилин
гиров - ЦДА, ф. 108к, оп. 2, а.с. 360, л. 11). (Бел. съст. ) 
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тслният академичен хор „Г. Димитров" с диригент Ангел Ма-

1юлов, лауреат на пет международни младежки и студентски 

фестивала, чийто заслужен 30-годишсн юбилей с предстоящ. 

На второ място трябва да се отбележи Студентският симфони

чен оркестър с диригент Алипи Найденов, който има благо

родната задача да култивира обич към симфоничното изкуст

во у нашето студентство. Слсдпа прскрастният танцов състав, 

ръководен от Иван Тодоров. 

Заслужава отбелязване и театралната студия при Студент

ския културен дом с ръководител Андрей Михайлов, изнесъл с 

голям успех пиесите „Службогонци" от Ив. Вазов и „Ссдемна

десетгодишнитс" от Боян Болгар. 

Какво можем да юtжем за похвалната дейност на някои 

по-нови начинания, каквито са лекторията на всестранна те

матика и музикалната лектория, киноклубът с неговите три 

секции - сцснарrю-режисьорска, операторска и пропагандна, 

литературният кръжок „Димчо Дебеля нов", издал миналата 

година сбор11ик „Пред пролет" и уредил цикъл от литературни 

вечери, кабинетът за оказване мстодичсска помощ на култур

ните клубове при отделните вузове, библиотеката с читалня, 

вокалната група, сатиричния състав и т.н. и т.н. 

Нека отбележим още, че под стряхата на Студентския кул

турен дом развиват успешно своята ползотворна дейност Сту

дентският стол, в който 600 бъдещи писококвалифицирани спе
циалисти получават пълноценна и евтина храна, а също тъй и 

Студентското физкултурно дружество „Академик", Liийто все

странни постижения са добре известни на всички. 

Ето как скромно замисленият в началото на нашия век 

,,Студентски клуб" от неговите пионери Ст11лиян Чилингиров, 

професор Шишманов и Тома В. Томов прерасна в днсшшш ве

личествен Студентски дом на културата. Морален дълг 11а на

шето студентство е да си спомня отврсме на време за своите 

жертвоrотовни предходници. 

с11. Читалище, кн. 3/1962, с. 27. 
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слово 

11роиз1tесено от Васил Г. Янков 1ta Тържественото с11брание 
на 30. XI. 1963 г. в салона на Славянското дружест.во - София, 
уреде,ю от културната дружба „Котле11ски край " no случай 

ед1югодиш11и11ата от слtъртта на ТОМА В. TOMOD* 

Уважаеми другарки и другари, 

Паметно ще остане тържественото утро, което Граждан

ският комитет за построяването на Студентския дом в София, 

председателствуван от Ректора на Университета, тогава проф. 

Баламезов, уреди в предпоследния неделен ден на 1929 г. в те
атър „Роял" (днешният Театър на въоръжените сили). Вдъхно
вен оратор на това утро бе любимецът на българското сту

дентство професор Асен Златарев. Оттогава започна решител

ният етап на грандиозната акция за събиране на средства за 

построяване на Студентския дом. У сnорсдно с организираното 

утро цяла София бе облепена с добре аргументираното възва

ние на Гражданския комитет към столичните граждани и це

лия бългаски народ да се отзоват със своята лепта за реализи

рането на това високоблагородно дело. Както узнах по-късно, 

апелът бе съставен от този, чиято памет сме се събрали тази 

вечер тук да чествуваме. 

Още на следния ден, членовете на Студентския комитет 

за изrраж:дане на Студентския дом, имахме възможност да се 

запознаем и постепенно да се сближим с делегата на Граждан

ския комитет към нашия Комитет - ТОМА ВАСИЛЕВ ТО
МОВ, пожизнен секретар на Гражданския комитет и инициа
тор за неговото създаване още през 1910 г., а преди това - за

едно с писателя Стилиян Чилингиров - тогавашен студент, и с 

министър професор Иван Д. Шишманов - учредител на фонда 

за изграждане на Дома. Веднага разбрахме, че имаме работа с 

един рядко демократичен, сърцат, делови човек, искрено и 

дейно обичащ българското студентство. На свой ред обикнах-

* В личния фонд на Васил Янков в Централния държавен архив е за
пазен вариант и на надгробно слово, произнесено при погребението на 

Тома В. Томов (вж. ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е . 106, л. 1 - 5.). Тук обаче 
предпочетохме да публикуваме словото на В. Янков от възпоменателно

то тържество, състояло се година по-късно, защото съдържа повече све

дения и по-богати спомени за участието на Тома В. Томов в създаването 

на Студентския дом. (Бел. съст. ) 
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ме го и се изпълнихме с уважение към него. 

Тома В. Томов идваше nри нас, в канцеларията на Сту

дентския комитет, всеки ден. Той изслушваше доклад за хода 

11а многото набелязани мероприятия, отговаряше на всички за

питвания, съветваше, насърчаваше и оставяше за написване на 

пишеща машина изготвени от него текстове и писма до по

важни и отговорни места и лица. В тези текстове, освен чисто 

фактическата страна, се съдържаха и трогателни емоционални 

моменти, тъй неоходими за времето, когато се провеждаше 

усилената акция по събирането на срсдстnа за Дома. Нека не 

забравяме, че това бяха годините 1930-31-32 и очасти 1933, ко
гато най-ярко бе проявена световната икономическа криза и 

когато всеки събран лев, фигуративно казано, отговаряше на 

десет, събрани в по-спокойно време. Да се отложи а~щията по 

събиране на средствата беше невъзможно, като се има пред 

вид, че изграждането на Студентски дом и без това с доста

тъчно много забаnено поради войните и настъпилите след тях 

събития, от друга страна, като се има пред вид, че Международ

ната студентска взаимопомощ, жива връзка с която поддържа

ше обичаната и многозаслужила за нашата академическа мла

деж другарка Татяна Киркоnа, бе обещала своята сериозна ма

териална подкрепа от 2 100 000 леnа, при условие, че ние тук, в 
България, ще съберем за определен срок не по-малко от 1 600 
000 лева. И действително тази подкрепа отвън бе реализирана, 
като и ние можахме да нидхвърлим дnукратно и попече предва

рително определената за събиране сума. И това бе правилно -
да се помогне на тези, които сами желаят и могат да си помог

нат. Но най-важното обстоятелство, да не се отлага попече по

строяването на Студентския дом в София бе топа, че по-голя

мата част от нашата академична младеж не разполагаше с нс

оходимите културно-битови nъзможности и удобства за един 

смислен общсстnсн и съвместен живот, какnито условия и 

възможности би могъл да и осигури Студентския дом и с как
вито нашите днешни студенти за щастие разполагат. 

И сто Тома В. Томов пределно ясно съзнаnаше всичко то

па и стимулираше младите студенти към творческа дейност в 

тази посока. Стимулираше ги темпераментно и самоотnсрже

но, стимулираше ги със своя личен жертвен пример. Той беше 

nсче 50-rодишен тогаnа, а като главен инспектор при камбиал

ния отдел на Българска народна банка бе редовно зает по 8, 10 
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и повече часа на ден. Но въпреки това, за своето здраве и спо

койствие не мислеше. За него нямаше никакво значение, че 

обедът или вечерята му ще се отложат с два или три часа, че 

навън е знойно или мразовито. Той вярваше в крайната побе

да, вярваше в цслоустрсмеността на нашето студентство да се 

бори за осъществяване на своите законни интереси, беше му 

хубаво бащино крило в това отношение. 

Фондът, който в навечерието на Първата световна война 
бе достигнал 200 000 златни лева, бързо след нея се бе стопил 
поради катастрофалното обезце~-шване - на 200 000 книжни ле
ва, т. е. приблизително 30 пъти, и трябваше да се започне - ако 

не от а, б - то от в, г ... - следователно нямаше време за отла

гане! За Тома В. Томов очевидно важеше строгата мисъл: 

„Вие не сте дали нищо на хората, ако не сте дали самия себе 

си!" И той се самораздаваше в буквалния смисъл на думата. За 
него обаче важеше и още една мисъл - известната латинска 

мъдрост: ,,Скромноостта с, която украсява човека." И затова, 
при цялото му активно добротворство, Тома В. Томов предпо

читаше да остане в сянка, не позволяваше да се вдига шум око

ло неговото име и участие. Изобщо в негово лице, смело може 

да се каже, бяха събрани много от най-добрите черти на наши

те възрожденци. Той бе достоен техен продължител при нови

те условия на живота в нашата страна. Не току-тъй той бе ро

ден, отрасъл и възпитан в славния наш Котел - града на плея

дата национални великани на България! 

Та как би могъл другояче да постъпва при своето сътруд

ничество в акцията по изграждане на Студентския дом чо

векът, който още като запасен офицер през Балканската вой

на прояви и лична бойна храброст, за която бе награден с ор

дена „За храброст", и ненадминато дейно другарство към вой

ниците, и непоклатимо отстояване на правото и ако щете, и на 

задъmкението на истинския офицер да им протегне ръка, кога

то те са в нужда ... Известен е крайно интересният и характерен 
случай, когато в резултат на нередовен транспорт войниците 

от полка, към който се числял и Тома В. Томов като ротен ко

мандир, остават няколко дни на фронта без хляб. Разбира се, 

негодуванието е голямо. Тогава по свой личен почин подпору

чик Томов отстъпва цялата си месечна запла1;а, праща войни

ци, които закупуват от местното население нсоходимото коли

чество чували с брашно и по този начин слага край на недовол-
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ството. Така той спечелва трайно сърцата на войниците от це

лия полк. Породилата се завист у 1-шкои от неговите колеги

офицери го изправя да отговаря пред полковия командир за 

,,превишаване на началническите му функции". И какво мис

лите отговаря Тома Томов? - ,,Господин полковник, посочете 

ми параграф от Военния устав, който да поставя предел на жес

та, що даден началник може да прояви към своите нуждаещи 

се войници! ... " Безпорно Тома Томов бе напълно оправдан. 
Нещо повече, обичта и доверието, което той е спечелил у вой

ниците, биват използувани от същия полкови командир по

късно, вече през време на Междусъюзническата война в Маке

дония, като не друг, а скромният подпоручик Томов бива замо

лен със своя голям авторитет да предотврати замисления фор

мален бунт на войниците, който би могъл да струва твърде 

скъпо на целия полк ... 
Ето го моралният лик на един доблестен български офи

цер, на един воин, какъвто Томов се изяви не само на фронта, 
а и в течение на десетки години в гражданския си живот. Днес 

твърде много се популяризира и насърчава работата на тъй на

речените обществени начала. Е добре, Тома В. Томов прилага

ше този принцип на дело още преди толкова години. За него 

това бе жива, многократно повтаряща се всекидневна практи

ка. С тази практика единствено може да се обясни неговото 

удължено следване в Университета - привилегия в миналото 

на мамини синове, на проявена леност или тъпота . При Томов 

нищо подобно, напротив, примерно скромен начин на живот, 

голямо ученолюбие, блестящи умствени способности. Тук бе 

налице, както вече отбелязах, неговата крайна жертвоготов

ност - понякога всекиму да услу:жи, било на отделни свои м1-ю

гобройни колеги, било на по-малък или по-голям колектив, 

било директно на цялата ни академична младеж. И всичко то

ва крайно безкористно, с широк замах, с максимална скром

ност! Такъв е Томов и като инициатор и организатор на голе

мите студентски екскурзии до столиците на балканскиге 

държави - Цариград, Белград, Атина през 1908-1911, предпри
ети с цел за опознаване и сближаване на балканските народи 

чрез тяхната академична младеж - идея, която и днес е в ход. 

Застанал начело на близо седемстотин души студенти - тогава 

нямаше „Балкантурист" ! - Томов осигурява всички най-добри 

условия на многобройните участници в екскурзиите, а сам се 
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задоволява с минимум удобства. Такъв с Томов и в случая, ко

гато се отказва от предложената му стипендия лично от по

знаващия го и ценящ го министър професор Шишманов за 

следване в •rуж.бина - възпрян от мисълта да не би да се смет

не, че се подвизава в студентския живот с кариеристични цели. 

Такъв е Томов и по времето, когато бива избиран ад хок за 

председател на масови студентски събрания и т.н., и т.н. 

Направих това отстъпление от пряката си задача да спо

деля част от спомените си за Тома В. Томов като деец за из

граждане на Студентския дом в София, за да изясня, че това 

крайно ценно и полезно негово участие не е случайно, че то се 

дължи на неговата високоблагородна натура, на неговото край

но чувствително сърце, на негото възрожденско гражданско и 

патриотично съзнание, на неговия изключителен идеализъм и 

алтруизъм. Но Тома Томов печелеше студентските сърца още 

и със своята мъдра мисъл, със своето огнено слово, със своя не

принуден хумор. 

Студентският дом, за който толкова много залягаше То

ма Томов, бе построен още по времето, за което стана дума. 

Едно средно по възраст студентско поколение допринесе твъ

рде много, щото мечтата да стане действителност ... Днес Сту
дентският дом е един голям център на най-оживена всестран

на културна дейност, в която участвуват хиляди студенти и сту

дентки. Там цъфти и се развива студентска художествена са

модейност, лекционната просвета, киноизкуството, междуна

родната студентска солидарност и т.н. и т.н. Освен това там се 

помещава студентска менза, студентският спортен клуб „Ака

демик", студентският туристически клуб ... Всичко това не мо
жеше да не радва Тома Томов, да не бъде за него едно голямо 

морално удовлетворение. 

Нека приключа днешното си изказване с един спомен, 

който има отношение към значително по-късно време, към на

ши дни: когато на 31 октомври 1961 година делегация от ръко
водството на бившия Студентски строителен комитет се яви в 

дома на Тома В. Томов, за да му поднесе поздравителен адрес 

за неговата щастлива 80-годишнина, той ни посрещна с трога

телна топлота. При това на неговата запазена младост биха 

могли да завидят не малко 40-годишни ... На приветствието той 
отговори с великолепно, бих казал магистрално, възторжено 

слово, при това скспромтом, текстът на което ни бе предаден 
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по-късно написан и който текст заедно с поздравителните ад

реси до него и до Стилиян Чилингиров ще бъдат зшшзсни зави

наги, като бъда изпратени п Държавния университет „Климент 
Охридски" , Държавния исторически архив, в архива на Столич
ния градски народен съвет и в архива на Студентския културен 

дом в София. В това свое приветствие Тома В. Томов накрат

ко, но много ярко обрисува идеалите, стремежите и настроени

ята на нашето студентство през първите две десетилетия на ве

ка, в който живеем, условията при които се зароди идеята за 

построяването на Студентския клуб, впоследствие Студентски 
дом - днешния Студентски дом на културата, тримата вече по

менати основоположници на фонда за негово построяване, 

създаването и дейността на Гражданския комитет, сложните 

перипетии, през които се с наложило да премине практическо

то осъществяване на идеята за построяване на дома в продъл

жение на четвърт век, и приноса на студентските представите

ли от края на 20-тс и началото на 30-тс години. 
В заключение: Тома Василев Томов и псгоJЗитс достойни 

съратници - писателят Стилиян Чилингиров и министър про

фесор д-р Иван Д. Шишманов, както и някои техни последова

тели от по-късно време, си осигуриха завинаги място в памет

та на студентските поколения, днешното и утрешните. На тях 
тези поколения дължат твърде много. И нека се надяваме, че 

по-рано или по-късно те ще намерят начин да дадат достоен 

реален израз на своята почит и признателност към тези, кои

то не жалеха нищо, за да реализират едно голямо дело. 

Вечна слава на Тома Василев Томов, вдъхновеният при

ятел на българското студентство и голям български родолюбец! 

На семейството на Тома В. Томов - другарката Станка 
Томова и другаря Георги Щавслски - в памет на техния скъп, 

предостосн съпруг и баща - рядък българин и човек. 

Софи.я, 18 деке.мври 1963 г. 

ЦДА, ф.1548 к, 01i. 1, а.е. 108, л. 1-7. 
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ДВАМА ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ 

НА СТУДЕНТСКИЯ КУЛТУРЕН ДОМ 

Всекидневно нашите студенти и студентки - и не само на

шите! - прекрачват праговете на Студентския дом на култура

та на площад „Народно събрание" в София. Колцина от тях 
обаче знаят чии сенки, казано по народному са вградени в ос

новите на този великолепен дом, кои са инициаторите и пър

вите двигатели на идеята българското студентство да има свой 

собствен културен дом. 

Тези инициатори и първи двигатели са починалите преди 

една година Стилиян Чилингиров и Тома В. Томов. 

През 1904-1905 учебна годdна те стават учредители на фон
да за построяване на Студентски дом в София. Първата вноска 

от 10 000 лв. бива направена от тогавашния министър на народ
ната просвета, известния наш професор д-р Иван Д. Шишманов. 

Няколко години по-късно (през 1910 г.) по инициативата на 
председателя на Студентския клуб Тома В. Томов бе учреден и 
специален граждански комитет за построяване на студентски 

дом в София, чийто председател по право е ректорът на Софий

ския държавен университет, а секретар самият Томов. 

Осъществяват се най-различни мероприятия, в центъра 

на които са Ст. Чилингиров и Т.В. Томов. Фондът се обогатя
ва значително. Войните обаче обезценяват катастрофално стой

ността на българския лев и фондът, достигнал 200 000 златни 
лева, изведнъж се стапя тридесеткратно. Нужни са нови 

къртовски усилия. И ние виждаме отново Чилингиров и Томов -
верните и изпитани приятели на нашата академична младеж -
да носят високо факела на отдавна въодушевяващата ги идея. 

Осъществяват се нови инициативи, носещи доходи, между тях 

и задължителното самооблагане на nсеки студент от Софий

ския държавен университет. Чрез ценното съдействие на Татя

на Киркова, племеница на незабравимия Георги Кирков, се 

поддържа жива връзка с международната студентска взаимо

помощ (Женева), която през 1928 г. обещава да отпусне 2 100 
000 лева тогавашни пари при условие, че у нас бъдат срочно 
събрани най-малко 1 600 000 лева . Тежките години на светов-
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ната икономическа криза (1930-1933) не можаха да пречупят 
крилете на тогавашното наше студентство. И ето че на 30 май 
1931 r. бе положен основният камък на днешния Студентски 
дом на културата при неописуемото въодушевление на всички 

участници в това благородно дело. А само шест месеца по

късно домът пече бе под покрив и се пристъпи към вътрешно

то му довършване. Проектанти на дома са известните н:1ши 

архитекти професор Станчо Белковски и професор Иван Дан

чов. Един студентски комитет, ръководен от пишещия тези ре

дове, положи максимум усилия за набирането на необходими

те средства. И тъкмо тук е необходимо да се посочи още 

веднъж безценното съдействие, което Стилиян Чилингиров и 

Тома В. Томов продължи.ха да оказват на своите млади спо

движници. Техните едновременно мъдри и пламенни насърчи

телни слова ентусиазираха, мобилизираха, подтикваха към 
действие много и много студентски дейци. Най-въодушевени

те от тях отлагаха изпитни сесии, презаписваха семестри, но 

делото бе доведено до своя славен край. На свой ред Чилинги

ров и особено Томов вземаха непосредствено участие в акция

та по събиране на средства. Написани и отправени бяха стоти

ци прочувствени писма до най-различни институти, организа

ции и лица. Съставени бяха многобройни делегации с участие

то на авторитетни приятели на нашето студентство. 

Специално на Стилиян Чилингиров нашето студентство с 

задължено и за прекрасния му „Химн на Климент Охридски" 
(музика Добри Христов), който тази година отново прозвуча 

на 8 декември. 
Днес Студентският културен дом е жива действителност, 

постигната мечта. 

в. Студентска трибуна, 17. 12. 1963. 
Публикация и в: Спомени за Студентски.я дом, С., 2003, 
с. 43-44. 
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слово 
за Виктор Ичков, 

11роизнесе110 при опелото в църквата „Св. Николай" 

София -Горна Баня 11а 7 август 1970 г. 

Опечелено събрание! 

Знаем, че сме смъртни и че по-р,шо или по-късно nсички 

ще се разделим с този свят. Но раздялата, физическата раздя

ла със скъпия ни приятел ВИКТОР ИЧКОВ все още не можем 

да я повярваме. Виктор, чието хубаво име тъй вярно съвпада

ше с понятието победител, се оказа наистина победител и бо

рец в живота. Той се прояви от най-ранни години - честен, 

сърцат, инициативен, целеустремен, жизнен борец в живота. И 

тъкмо затова мъчно можем да го възприемем вече безжизнен. 

Уви, неумолимият факт е самата реалност. 

Запознах се с Виктор Ичков преди повече от 40 години, в 
ранна свежа майска утрин - на 24 май 1930 година, деня на 
Равноапостолите Cn. Кирил и Методий - лъчезарен момък, пър

вокурсник от юридическия факултет, въплъщение на пълна 

готовност и истински доброволец за красиви дела. Той се яви 

u Студентския комитет за изграждане на Студентския дом в 
София. Виктор преди една година беше завършил с отличие 

Американския колеж в Симеоново и предложи най-безкорист

но услугите си да мобилизира духовете на по-младите си коле

ги там - много от които щяха да бъдат утрешни студенти - за 

да дадат сrюята сърдечна лепта в акцията за изграждането на 

Студентския дом - този извънуниверситетски храм. И наисти

на Виктор блестящо даде своя ценен принос. Нещо повече, той 

се адресира по-късно към своите любими учители от колежа и 

се получи богата жътва - и материална, и морална. 

Доверието към Виктор бе напълно заслужено. Поканих 

го - то ... 
( ... )* 
... скота студентско дружество „Вардар", не току-тъй Вик

тор бе старши син на заслужилия горноджумалийски македон

ски деец Ичко БойLiев, и кръщелник на слаония Яне Сандан-

• На това място словото прекъсва. В екземпляра на текста, нами
рuщ в личния фонд нu В. Янков, липсва една страница. Вж. ЦДА, ф. 1558 
к, оп.1, а.с. 112. (Бел. съст.) 
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ски. Запомнихме Виктор с негооото вдъхновено красноречие, 

с негооата духооитост, с голямото му другарство, с неговия ве

ликолепен тенор като певец самодеец. Запомнихме го като та
лантлив журналист и най-сетне по силата на превратностите 

па съдбата - като добросъвестен физически работник и извъ
нредно способен квалифициран дългогодишен огняр ... Да не 
говорим за достойно изпълнения му бащин дълг към тримата 

си синове. 

За всичко това именно ние дълбоко скърбим, скърбим за 
преждевременната му загуба от нашите редове. Утехата е, ако 
може да се каже, в чудните спомени за него в нашето съзна

ние, в нашите сърца. 

Бъдете горди, Христо, Сашо и Симеон, с вашия прекрасен 

татко, за да продължавате, всеки по своя път, неговия пример 

и завет. 

Поклон пред светлата ти памет, пред красивото ти дело, 

свидни Викторе! 
Нека тези цветя бъдат за тебе от бившия наш Студентски 

строителен комитет. 

ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 112, л. 1-2. 
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НЯКОИ МОМЕНТИ ОТ ЕДНА ОБЩА ДЕЙНОСТ, 
в която вземаше живо участие проф. архитект Иван Данчов 

с проф. архитект Станчо Белковски във връзка 

с изграждането на Студентския дом в София 

Тази акция е подета по инициативата на Гражданския ко

митет за построяване на Студентския клуб, съвместно с Наци

оналния студентски съюз. 

Тази акция започна с Тържественото събрание на 22 де
кември 1929 година в тогавашния кинотеатър „Роял" с привет
ствена реч от проф. д-р Асен Златаров. 

Проектът за плана по изграждането на Студентския дом 

бе възложен на архитектурното бюро на др.др . архитекти 

Станчо Белковски и Иван Данчов от страна на поменатия 

Граждански комитет ръководен от председателя ректора на 

Софийския държавен университет „Св. Климент Охридски" -
академик Стефан Баламезов. 

Твърде ценно съдействие за изграждането на Студентския 

дом бе оказано от Международната студентска взаимопощ в 

лицето на двамата секретари - д-р Кочник и др. Поберетски. 

Средището на тази организация се намираше 13 Жене13а. 

Връзката се осъщест13яваше чрез съдействието на др.др. Татя

на Киркова и д-р Андрей Башев. 

В навечерието на подхващането на акцията у нас бе постиг

нато споразумение между Гражданския комитет по постряване

то на Студентския клуб (по-късно Студентския дом) и Между

народната студентска 13заимопомош/J.S.S. - ,,Интернейшън сту

денс сървис", щото тук, 13 България, да се съберат 11 000 долара 
срещу Международната студентска взаимопомощ ще подари 15 
000 долара; и това да стане в продължително време. 

Отначало се разполагаше с мястото за изграждане на Сту

дентски дом върху парцел, даден от Софийския градски съвет 

на бул. ,,Евлоги Георгиев", ъгъла ул."Ралица". По-нататък, 

обаче, бе преценено, че това място е странично и пожелание

то бе да се отпусне по-централно място. Гражданският коми

тет при съдействието на министрите на благоустройството -
проф. Георги Данаилов и на земеделието и държавните имоти 
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- Григор Василев, това именно място бе отпуснато от държа-

13ата, като то се намира с лице към пл. ,,Народно събрание", 
стигащо до ул."Аксаков", в размер на около 1 500 метра. 

За да се извърши възможно най-хубав план др. Белко13ски 
(а може би и др. Данчов) пътува в )Кенева (а може би и в Дрез
ден), за да се запознае с плановете на изградените 13ече десет

ки студентски домове в света, които са известни от Междуна
родната студентска взаимопомощ. Голямата заслуга на наше

то архитектурно бюро на др.др. архитекти Белковски-Данчо13 
се състои и в това, че тряб13ашс да се справи с доста неправил

ната конфигурация на терена. 
Има думата др. арх. Данчов за преодоляването насрещни

те трудности. 

Др. арх. Данчов и арх. Белковски също вероятно биха 
могли да си спомнят и за каприза на бившия министър, проф. 
Владимир Моллов за отместването на стълбището в Студент

ския дом. 

Др. арх. Данчов вероятно би могъл да изтъкне и живото 

съдейст13ие по събирането на необходимите суми за изгражда

не на Студенсткия дом наред с Гражданския комитет и особе
но на Студентския комитет по изграждането на Студентския 
дом при Българския национален студентски съюз. Не бива да 
се забравя, че обстоятелството, че провеждането на тази акция 

съ13пада с извънредно тежката икономическа криза през годи

ните 1930, 1931 и 1932 r. Все пак набелязаната сума тук бе до
стигната и надвишена. 

Първата копка на Студентския дом бе извършена на 11 
май 1931 г . от др.др. Стилиян Чилингиро13 и Тома В. Томо13 и 
редица студенти. Полагането на основния камък бе извърше
но на 30 май 1931 г. при тържествена обстано13ка, а издигане
то на знамето на покрива на пететажната сграда на 27 ноем
ври същата 1931 r. при още по-тържсст13сна обстано13ка. Разби
ра се, самото довършване продължи до 1933 r. 

Др. архитекти Бслковски и Данчов взеха живо участие 

при осъществяване плана на Студентския дом, а и ръководст

вото на строежа. Те участвуваха при заседанията на Граждш-1-
ския комитет под председателството на съответния ректор на 

Държавния университет и по-специално с участието им в учре

дената Строителна комисия начело с проф.д-р Стефан Консу
ло13. Самото изграждане бе възложено на добросъвестния 
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предприемач Лазар Киселинчев. 

Какви завети и какви пожеланиятоrава и днес би изпра
тил уважаемия професор архитект Данчов по отношение на 
Студентския дом в София - сегашния Студентски дом на кул
турата и към нашата академична младеж? 

Смята ли професор Данчов, че крайно време е Студент
ският дом на културата да бъде разширен за сметка на почти 

износените вече сгради отляво и отдясно на Студентския дом 

откъм улица Аксаков ( естествено съответно отчуждени, оце
нени, заплатени и съборени). Така нуждите на Студентския 

дом на културата ще бъдат по-пълно задоволени за увеличе
ния брой студенти, а и от архитектурно гледище. 

3 септелtври 1972 г. 

ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 321, л. 1-3. 
Публикация в: Спомени за Студентския до.т, С., 2003, 
с. 45-47. 
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ПРОф. АРХ. ИВАН ДАНЧОВ 

,,Нашата студентска младеж загуби един рядко ценен тrю

рсц в лицето на починалия на 17 септември т. r. професор ар
хитект Иван П. Данчов, лауреат на Димитровска награда, за

служил архитект. 

Заедно с покойния професор архитект Станчо Белковски 

архитект Иван Данчов проектира и ръководи строежа на Сту

дентския дом в София - днешния Студентски дом на културата. 

Поклон пред светлата му памет! 

Ръководството на Студентския дом 11а културата" 

Този кратък, но дълбоко съдържателен некролог подсказ

ва за едно наистина голямо дело, за една всестранно надарена 

личност. И не без основание нашата студентска младеж се гор

дее със своя дом и неговия създател. Професор архитект Дан

чов - самостоятелно или в съавторство, най-сrссто със своя 

близък другар професор архитект Бслковски - с проектант и 

ръководител на монументални строежи, увековечаващи про

явите на ясната архитектурна мисъл и практика с верен усет за 

красотата, с устрем към трайното и перспективното. 

Величественият Паметник на свободата на връх Столе

тов, Мавзолеят на Георги Димитров (за което Данчов с удос

тоен с народен орден на труда - златен), комплексната сграда 

на софийската концертна зала с хотел-ресторант „България", 

Театърът на младежта, Българската държавна консерватория 

(за което Данчов получава премия при международен кон

курс), Министерството на електрификацията - сега държавни
ят съвет, и представителният хотел „Балкан" ... Десетки вну
шителни сгради във Велико Търново, Русе, Варна, Бургас, Га

брово, Сливен, Казанлък, Карловско, в курортите Боровец, 
Банкя, Панагюрски колонии ... Лесно обяснимо с защо в ръце
те на този високо талантлив, крайно трудолюбив човек бе по

верено ръководството на „Главпроскт". 

От 1945 до 1951 година той е хоноруван преподавател в 
Държавната политехника (сега Висш инженерно-строителен 
институт), а от 1951 година с доцент, основател и ръководител 
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на катедрата „Индустриални сгради" , за да стане през 1954 го
дина редовен професор, ръководител на обединената катедра 
„Промишлени и селскостопански сгради". Това е другото лице 
на проф. арх. Иван Данчов - неговия многогодишен принос ка
то учен-педагог. 

Говорих с възпитаничката на професор Иван Данчов, 
младата архитектка Мария Миркова, която сподели: ,,Това бе 

обаятелен човек, покоряващ със своята висока обща и специ
ална култура, отличаващ се с пределно ясна мисъл, винаги 

строг към себе си, безупречно изискан, крайно внимателен 
към студентите, ценейки високо човешкото достойнство, 

излъ'-шащ истинско благородство и същевременно дълбоко де

мократичен. Той непринудено печелеше сърцата и вдъхваше у 
възпитаниците си обич към светлите хоризонти на архитекту
рата като наука, изкуство и практика, култивираше съзнание 

за голяма лична и колективна отговорност на строителите." 

Доцент архитект Константин Костов прибави: ,,Той бе на
истина обаятелен, пълноценен човек. Той притежаваше много 
добродетели. Отличаваше се с обективност, беше чужд на вся
ка излишна прибързаност. Насърчаваше всяка искра на съоб
разителност и дарование у студентите си. Това личеше особе

но по време на изпитната сесия, както и по време на занятия

та или в кръжока, ръководен от него и колегата му професор 

Марковски." 

Златен орден на труда и орден „Червено знаме", почетен 
член на Съюза на архитектите в България, носител на почет
ното отличие - златна значка „Майстор Кольо Фичето", лау
реат на Димитровска награда. С тези награди и отличия про
фесор архитект Иван Данчов бе удостоен от държавата, от на
щата културна общественост, от народа в знак на уважение, 

признателност и благодарност за неговата всеотдайна и плодо
творна обществено полезна творческа дейност. 

Васил Янков 
Председател на бившия Студентски комитет 
по изграждането на Студентски дом в София 

в. Студентска трибуна, бр. 5, 24. 10. 1972. 
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НА ВНИМАНИЕТО НА ПРИЯТЕЛИТЕ-АКТИВИСТИ 

при Студентския дом на културата в София 

Млади другари, 

Връщаме се 45 години назад - 1929 година. Нашето сту
дентство все още не е подслонено под покрив на собствен 

дом! ... Не е ли наистина обидно! Та нали цели 25 години пре
ди тази именно дата - през 1904 г. - е отбелязана историческа

та първа стъпка в тази посока: учредяването на фонда за пост
рояването на Студентския клуб, извършено от нашия тъй ини

циативен и високо културен студент - председателя на Сту

дентския клуб - бъдещия изтъкнат наш писател и поет, чита

лищен деец и историк СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ, при голя

мата отзивчивост на извънредно ценния проф.д-р ИВАН Д. 

ШИШМАНОВ в битността му на министър на просветата. Де

сет хиляди лева - първоначална вноска, не са малко! 

Втората решителна стъпка - учредяването през 1910 г. на 
Гражданския ко.титет за построяване на Студентския клуб, 
чиято двояка задача е била: да се осигури неприкосновеността 

на съществуващия вече поменат фонд и естествено, решител

ното му разрастване с оглед да се постигне заветната цел -
СОБСТВЕН ДОМ НА БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО. Та
зи историческа заслуга принадлежи на „вечния студент" в най

възвишения смисъл на думата - ТОМА ВАСИЛЕВ ТОМОВ, 
бъдещия главен инспектор при Българската Народна банка, 

рядък, изключително ценен общественик до последния час на 

неговия земен път. 

И веднага трябва да се подчертае: както Стилиян Чи

лингиров, така и особено Толtа В. То.мов останаха не салю със 

своята историческа л·tисия по отношение на създаването на 

Студентски.я до.111. (клуб), 110 и през lfЯ.ЛОп~о врелtетраене на го

ля.11tо1по дело бяха в дейст.аие, и най-ве<tе по вре.1пе на решител-

11ата акция - след 22 декелtври 1929 г. и по-нататък, като до
принесоха с трогателна компетентност и вдъхновение своите 

усилия в полза на работата на Студентския комитет. 

Заредиха се честните усилия за обогатяване на фонда, ин

тересни мероприятия. Но уви - настъпиха неблагоприятни го-
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дини след нещастните за нас войни и това естествено се отра

зи по крайно нежелателен начин. Достатъчно е да се припом

ни самият факт, че златният лев стана книжен, че настъпи де

валвация в отношение 1 : 30, за да стане явно при какъв нера 
достен бряг се оказа нашето студентство. 

И сто, светъл лъч сред тази несрета : когато през 1928 г. 
катастрофалното земетресение, засегнало най-вече Пловдив

ския, Чирпанския и Първомайския край, доведе до материал
но притеснение и на нашите студенти от този хубав Тракий

ски край, България бе посетена от двама секретари от Меж
дунаородната студентска организация за взаимопомощ в )Кс

нева. Тук те научиха за проекта да се построи Студентски дом 

и влязоха в досег с Гражданския комитет за построяване на 

Студентския дом. От това се постигна по-късно много важен 
резултат: българското студентство чрез Гражданския комитет 
да получи от Международ11ата студентска взаимопомощ сума

та 15 000 долара, т.с. тогавашни 2 100 000 лв. (по курса преди 
Втората световна война), при условие, че в непродължителен 
срок българският комитет ще се погрижи да се съберат тук, в 

България, сумата 11 000 долара , т.е . тогавашни 1 600 000 лв. 
Явно пролича здравият принцип - ще се помогне томува, кой
то сам желае и може на свой ред да си помогне! 

И сто, закономерно се създаде и се появи и тъй наречени

ят СТУДЕНТСКИ КОМИТЕТ за изграждане на Студентския 
дом в София - клон на Гражданския комитет начело с предсе
дателя, съответния ректор на Държавния университет „Св. 

Климент Охридски" (през съответната година) и пожизнения 
му секретар (на комитета) Тома В. Томов . Голямото доверие 
към Студентския комитет от страна на Гражданския комитет 
бе налице! Гражданският комитет безспорно допринасяше със 

своя внушителен авторитет, но от младите се очакваха повече 

почини, повече целеустременост, повече идеализъм! И още по

вече, като се има пред вид общата атмосфера на тъй острата 

световна икономическа криза през 1929 г., 1930 г., 1931, 1932 
години с типичните крайни тежки последици. 

Имах честта да бъда определен за председател на този 
Студентски комитет в продължение на три последователни 
състава. От начало естествено се тръгна по неутъпкани пъте
ки. И в резултат на тържественото събрание, състояло се на 22 
декември 1929 г., след прекрасното вдъхновено слово на лю-
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бимеца на нашето студентство проф. Асен Златаров и след 

обявената ударна седмица, се получиха първите 50 000 лв . Оче

видно трохи - в сравнение с 1 600 000 лв. , които трябваше да се 
съберат. Явно с, че този своеобразен щурм трябваше да се 

превърне в упорита, много упорита „окопна война" .. . 
И ето: започваме с първата системна крачка: отпечатване

то на „книжните тухли" в размер на 100 000 лв. - по 1, 2 и 5 ле
ва. Фигуративно казано, те осигуряваха съответно една , две или 
пет вече действителни тухли, подарени от всеки желаещ да уча

ства в това благородно дело. Тук вниманието с насочено глав

но към средните учебни заведения в страната. Та нали тъкмо 

част от средношколците ще станат утрешни студенти, които 13 

същност имат морал11ото право и задължение да се отзоват до

броволно. И действително този почин се оказа сполучлив неза

висимо от материалния ефект: допринасяше се за значително 

популяризиране на самата помощна акция . Един характерен, 

трогателен, патриотичен акт: покрай многото примери от раз

ни краища на страната - отклик от страна на Българската гим

назия в Добрич (сега Толбухин, тогава Базарджю<) - под не 
особено дружелюбна чужда власт. В конкретния случай изигра 

голяма роля усърдното съдействие на студентската филоложка 

Мара Табакова от Добрич - председателка на нашия Студент

ски комитет. А извсст1ю е, че немалко наши млади сънародни

ци от Добруджа предпочитаха да получават своето висше обра

зование именно в София, а не в Букурещ. 

Втората стъпка - бъдещият Студентски дом ще бъде в цен

търа в сърцето на Столицата, но нали студентството принадле

жи на цяла България. На това основание летят аргументирани 

писма до всички градски общини, а в конкретни случаи и до 

най-значителни селски общини. 

И третата стъпка - също такива писма до по-големите ав
тономни обществени единици - окръжните съвети, респ. ок

ръжните постоянни комисии. 

Но, разбира се, не само книжна пропаганда , чрез писма, а 

и живо слово. За целта се привличат ентусиазирани колеги -
студенти от разни краища на страната, които по време на се

местриалните, пролетните и летните ваканции ще допринасят 

за съответното въздействие в своите местожителства. 

Четвъртата стъпка трябваше да бъде формирането 1:ш съот

ветни местни градски (а в някои случаи и селски) комитети за 
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събиране на лептата за изграждане на Студентския дом. Тези ко
митети трябваше да бъдат и авторитетни, и същевременно дей

ни. Техните мероприятия трябва да бъдат добре обмислени и 
борбени. Кой обаче ще бъде душата на този местен комитет? Ес
тествено, подходящи студенти - делегати на Студентския коми

тет. За целта Студентският комитет с извоювал от Министерст
вото на железниците - и по специално лично от съответните ми

нистри, последователно проф. Стайнов и Ст. Костурков второ
класни билети (при наличие тогава на трета класа по БД)К) за 
пътуване на изпращаните. И наистина някои от тези местни ко

митети дадоха добър резултат. Тук не можем да не похвалим: 
студентската корпорация „Тримо1-щиум" в Пловдив, най-вече 

чрез студентите прависти Митко Манев и Георги Николов; Пле

венския граждански комитет, дал блестящ резултат, благодаре

ние на нашите ентусиазирани колеги Павел Изворски от Сво

бодния университет (редактор на в. ,,Студентска борба") и сту
дента медик Александър Сиромахов. Постигнати бяха добри ре

зултати в Пазарджик от студента правист Константин Пенев, в 
Русенския и Видинския комитет от студента правист и секретар 
на Студентския комитет, и студента правист Кирил Драгомиров; 
в Банско - комитета, чрез студента лесовъд Борислав Балев, в 
Шумен - комитета чрез студента юрист Георги Шопов; в мана
стирите във Великотърновския край - от студента богослов Кон

стантин: Тулешков; в Стара Загора - от студентите юрист Ди
митър Ангелов и ветеринар Иван Фратев, в Чирпан - от студен
та правист Пейо Пеев и Тодор Славов; в Провадийския край - от 
студента правист Черньо Чакъров; в Кюстендил - от студента 

правист Караманов; в Лом - от студента богослов Петър Тодо
ров, в Трън - студента правист Кръстьо Стаменов; в Родопския 

край - от студента от Свободния унивсрсите и Тракийския наци

онален комитет Димитър Костов - касиер на нашия студентски 
комитет; в Ямбол от студента юрист Любен Брънеков ... 

Наближава най-светлият празник на нашата учаща се 
младеж - 24 май, денят на равноапостолите Кирил и Методий. 
Може ли да се отмине този прекрасен повод без реален резул
тат с оглед на бъдещия Студентски дом? Ето защо се провъз

гласява за Ден нн студента - когато гражданите биват декори

рани с книжната значка, изобразяваща фасадата на бъдещия 

Студентски дом, от студентски или ученически комисии, чрез 
които внасяха даренията си в запечатани кутии. И дсйствител-
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но резултатът бе един общ принос в общото красиво дело. То

зи ден бе повторен и потретен през 1931 и 1932 година. Нещо 
повече този Ден на студента по-късно бе учреден и на Първи 

ноември - денят на народните будители. 

Ето че се натъкваме на още един голям празник - 2 юни, 
Денят на великия Ботйов. Враца е Ерусалимът на нашнта ака

демическа младеж и врачанското гражданство се отзовава на 

заслуженото внимание на студентите-поклонници. Голям про

пуск би било също да не се уреди едно голямо увеселение в мор

ската градина през сезона 1930 г.; то се устройва от софийското 
и варненското студентство. По-късно тази хубава акция прерас

на въn Варненски граждански комитет под патронажа на Вар

ненско-преславския митрополит Симеон и прсдссдателстnото 

на председателя на Търговско-индустриалната камара Абаджи

ев. Ценен принос даде и председателят на Варненското студент

ско дружество при Търговската академия Коста Стоянов. 
Нашият поглед бе отправен, много естествено не по-малко, 

а дори много повече и към софийското гражданство - средните 

и по-състоятелни лица, фирми и учреждения. Това с една коло

сална, колкото приятна, толкова в известен смисъл и неприят

на работа: това са стотици и стотици, не! - а хиляди - предnари

телно подбрани адреси, които трябваше да бъдат също предnа

рително психологично спечелени и атакувани чрез студентски 

комисии. Дали можеше винаги да бъдат осигурени достатъчно 

доброволци? И да, и не. А по отношение на отзивчивостта на 

проектодарителите - също не винаги можеше да се разчитн. И 

все пак - напред и само напред! В много случаи трогателни же
стове; в други - огорчения. Има ли конкретни типиltнИ случаи? 
- Да, не липсват. Как да не се радваме например на високопро

светния наш професор, голям юрист, който сам изпрати крупна 

лепта - 5000 лева (проф. Й. Фадснхсхт), докато недоумяваме, 
когато негов колега, не по-малко блестящ юрист, се „отървава" 

с нищожна сума от 200 лева (проф. Вен. Ганев). Или дu връщате 
с пощенски запис „дарението" от някакви тогавашни 100 лева -
явна подигравка - за извънуниnерситетския храм на академич

ната младеж от страна на голямата книжарска централа на Т. 

Ф. Чилев, чисто благосъстояние с изградено върху многоброй
ната учаща се младеж! ... А случаят с приемниците на издателст
вото на Хр. Г. Данов - в Пловдив-София ... 

Много от студентските комисии са бивали подсилnuни от 
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сърцати професори, доценти, асистенти, според съответния ад

ресат. Тук 11е може да не се поблагодари на такива отзивчиви, 

авторитетни приятели като проф. Ал. Балабанов, проф. Ст. 
Консулов, проф. Конст. Стефанов, проф. С. С. Бобчев, Ана 

проф. Стайкова, д-р Петър Кръчмаров, д-р Марин Русев ... За
служава да се споменат десетки, не, а стотици културни прояви 

в София и в страната, осигуряващи сами по себе си неголеми 

суми - чрез концерти, сказки и тем подобни, но целящи емо

ционално да популяризират голямото дело и в крайна сметка 

да стимулират по-радушното участие в набирането на по-голе

ми суми. Ето така по съвкупност най-разлиснште мероприятия 

в действие дадоха общо взето добри резултати. При по-благо
приятни времена тези резултати биха били по-значителни. И 

бяха необходими много повече усилия , повече упоритост и це

ленасос1еност. Така или иначе поставената квота в размер на 1 
600 000 лева бе достигната и надмината. Това е ясно посочено 
в официалната покана, издадена от Гражданския комитет за 

построяването на Студентския дом в София по повод на пола

гане на полагане на основния камък на Дома - 30 май 1931 г. 
На пръв поглед бе обикновен съботен ден. А в същност - ис

тински велик ден на нашата академическа младеж! Възвишен 

момент! Тук, на самото място, са пристигнали и нашите скъпи 

високоуважавани гости делегати на Международната студент

ска взаимопомощ, секретарите д-р Кочник и д-р Поберецки, 

носещи чека с 15 000 долара. Тук са видните представители на 
нашата културна и научна общественост, тук са и стотиците 

студенти и студентки, част от които зрители-участници, а 

всички останали свидетели на това велико дело. 

Само 20 дни преди това пък - на 11 май 1931 - на отпус

натото от държавата място срещу паметникJ на Освободите

лите и Народното събрание е направена първата историческа 

копка от нашите любимци - първоучредителят на фонда писа

теля Стилиян Чилингиров и основателят на Гражданския ко

митет за построяване на Студентския клуб, сега вече Студент

ски дом - обществени.кът Тома В. Томов. През това кратко 

време успоредно с ангажираната редовна работна ръка са се 

приобщили група студенти, отбиващи своята временна трудо

ва повинност. 

И пак още един възвишен момент - само шест месеца по

късно от полагането на основния камък - на 27 ноември съща-
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та 1931 г. - се състоя трац1щ1ю111юто издигане на нuционалния 

стяг върху покрипu на 11стстаж11ата масивна сграда, излизаща 

на две софийски обществс1111 места - площад „Народно събра
ние" и ул. ,,Аксаков" , 11 от1 юво с11тусиаз11рани стотици студен

ти и студентки аклам11рат това събитие. Тези бележити дати 
са отбелязани достоii1ю от студентския вестник „Студентска 
борба" на съответните дати. 

Но след празшщите сстсстuе11О се редуват м1юго повече 

делници, за да се съб11рат ноnи средства, необходими за осигу

ряване вътрешните часп1 11 1111 сп1л;щ11и на Дома. 
Много радостно с да се отчете 11ри1юсът 1ш нашето цело

куш-ю студентство за обогатяоа11е 11а фонда за построяване 

Студентския дом, в продължс1111е 11а ред годи11п, чрез задължи

телните вноски от пет, а по-късно десет лева, при записване на 

всеки семестър. Топа се от11асяше 11 до освободените от сту
де11тска такса на ед110 или друго ос11ование. По тоя начин се 
осъществи на дело варод11ата мъдрост „Капка по капка вир 
става". Радостна бе също и държавната материална nодкреш1, 

както и помощта на някои големи предприятия чрез Граждан
ския комитет. Радостно с по-нататък ценното, компетентно 

творческо съдейств11е на нашите изтъкнати архитекти Станчо 
Белковски и Ива11 Да11чов - по-късно професори при нашата 
Софийска политехника, изразено в проектирането и ръководе

ното на строежа на Студентския дом. Нека не се забравя слож
ната, неправилна конфигурация на отпуснатото държавно мя

сто, с която те с чест се справиха. Още едно радостно обстоя
телство: и в трите състава по време на нашия Студентски ко
митет - до средата на м. февруари 1932 г. - подпредседател
ското място се заемаше от нашите достойни студентки Мара 
Табакова (филоложка), Снежина Кочемитова и Мара Георги
ева ( студентки юристки). Естествено това обстоятелство има
ше своето благоприятно отражение за дейното участие и на 

нашите студентки в общото благородно дело. 
Приятно е най-сетне да се отбележи, че межу многото из

броени и неизброени имена на дейни, ценни млади сътрудни

ци в помощната акция по изграждането на Студентския дом 
би трябвало да се споменат още такива активисти като: сту

дентът-богослов Величко Диков, сегашен Нюйоркски митро

полит Йосиф, студентът-медик Антон Червснаков, сега профе
сор д-р чл.-кореспондент, студентът-правист председател на 
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ОСО „Хр. Ботев", по-късно изтъкнат наш юрист - проф. Ив. 

Апостолов, студентът от Свободния университет, председател 

на ОСО „В. Левски", по-късно известният доцент - д-р Георги 

Дечев, студентът-ветеринар по-късно професор д-р Стефан 

Иванов, студентът от физико-математичсския факултет, по

късно дългогодишен старши научен сътрудник при БАН - Ни

кола Генадиев ... и др., а също и нашият прекрасен бесарабски 
българин Лев )Келязков, герой на Съпротивителното движе

ние, загинал като политкомисар на отряда „Антон Иванов" 

край Брацигово. 

Студентският комитет се числеше към Българския наци

онален студентски съюз, като държеше тесен контакт с Граж

данския комитет в лицето на най-вече на председателя му -
съответния за годината ректор и пожизнения му секретар То

ма В. Томов. След февруари 1932 r . Студентският комитет се 
преустрои, като начело застана д-р Хр. Соксров. 

* * * 
В края на това кратко изложение бих си позволил да ци

тирам едни пасаж в статията ми „Студентският дом на култу

рата", поместена в кн. 3. 1962 г., на сп. ,,Читалище": 
,,Помощната акция за изграждането на Студентския дом, 

организирана и ръководена от специален студентски комитет 

начело с пишещия тези редове, получи всенароден характер. 

Много дни и много нощи в продължение на няколко години 

бяха пожертвувани за тази цел, като бе привлечено съдействи

ето на голяма част от студентството. Това бяха години на 

върховни усилия, голям идеализъм и твърда рсшпмост - наша

та студентска младеж да изгради свой собствен културен дом." 

А в поканата на Гражданския комитет за построяване на 

Студентския дом по повод полагането на основния камък на 

Студентския дом през 1931 r. четем: 
,, ... Почна се една енергична работа от подпредседателя на 

Гражданския комитет проф. Г. Данаилов, с предишните ректо

ри проф.д-р Г.Шишков и проф. Ст. Баламезов, за събирането 

суми от всички банкови институти и по-крупни търговски 

предприятия. От друга страна, студентският комитет, ръково

ден от студента В. Г. Янков, даде всенароден характер на акци

ята . В резултат на всичко това на 25 януари 1931 r. се стига по
ставената ююта от И.С.С." 
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Каква по-голяма морална награда от това съзнание и от 

това признание! 
За скъпите пък млади другари, млади колеги - радетели 

за преуспяване на дейността на Студентския културен дом в 
центъра на София - бих си послужил с думите на др. Иван Аба
джиев, първи секретар на Комсомола при тържественото от

криване на Дома на 11 декември 1959 r.: 
,, ... Огънят на Студе11тския дом да не угасва и никога да не 

тлее: да разпалва красотата в душите на студентите!" 
И мисля, че това става. 

30 .л~арт 1974 г. 

ЦДА, ф. 1548 к, Oll. 1, а.е. 323, .л. 1 - 10. 
Публикация в: Сtlомени за Студентскил. дом, С., 2003, 
с. 47-55. 
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ПИСМА, БЕЛЕЖКИ, 
ДОКУМЕНТИ 
от Васил Янков 

за Студентския дом 



Този дял съдържа няколко писма и телеграма, подписани 
от Васил Г. Янков в качеството лtу на действащ и бив~и пред
седател на студентскшt колtитет за изграждане на Студе1-tт
ския дом, юбилее1-t адрес до Стили.ян Чили1-tгuров, две лични пи
сма до основател.я и диригента на Академичния хор Ангел Ма
нолов, пислю до един от участниците в акцията за построя

ването на Студентския дом, каюпо и подробен списък на сът
рудниците по същата акция. 

Макар и някои от тях да не са подписани едноличтю от 

Васил Янков, а съвмест,ю с негови колеги, публик:увалtе ги тук, 

заради убеждението, че водещата итащиатива за създаването 
илt принадлежи имет-uю тtа Янков. 
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КОМИТЕТ ЗА ИЗГР АЖДЛНЕ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ В ОфИЯ 
№240 

гр. София, 4 лtай 1931 г. 

ДО ГОСПОДИНА 

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
И НАРОДНОТО ЗДРАВЕ 

Тук 

Уважаеми Господин Министре, 

На Св. Св. Кирил и Мстодий - празника на българската 

просвета сме решили и тази година да бъде отпразнуван „Де

ня на студента", в който да се държат сказки за необходимост

та и значението на Студентския дом и се събират чрез запеча

тани касички лептата на гражданството от всички градове на 

Царството, с изключение на Враца и Варна, де възнамеряваме 

този ден да се състои по-късно. При това, на същия ден ще 

бъде положен и ОСНОВНИЯ КАМЪК на въпросния Дом, за 

който се работи в продължение на цели 27 години! 
Като се има пред вид, че в догонването на тази високоб

лагородна цел, при затрудненото положение на държавата, 

ние разчитаме най-вече на обществената благотворителност, 

молим Ви, Господин Министре, да наредите до всички подве

домствени Ваши органи в градовете на Царството да ни ока

жат пълно съдействие при произвеждане горепоменатия „Ден 
на студента". 

Уверени, че молбата ни ще бъде уважена, оставаме с от

лични към Вас почитания. 

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Д. Икономов Вас. Г. Янков 

ЦДА, ф. 264 к, оп. 6, а.е. 1474, л. 40. 
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КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ В СОфИЯ 
№581 

гр. София, 16. Х 1931 г. 
ДО ГОСПОДИНА 

МИНИСТЪРА ПА ВЪТРЕППIИТЕ РАБОТИ 
И НАРОДНОТО ЗДРАВЕ 

Тук 

Многоуважаеми Господине Министре, * 
Познавайки добре Вашата отзивчивост към делото на 

българския студент и по-специално към градящия се Студент
ски дом в София , ние Ви .замолваме най-учтиво да благоволите 
и разрешите, щото във всички градове на Царството на първи 

ноември, Деня на народните будители, същевременно наш 
Съюзен праздник, да бъде окичвано гражданството със значки, 
олицетворяващи бъдащия Студентски дом, приходът от които 
ще отиде за усилване фонда за постройка на Дома. 

Нека подчертаем, Господине Министре, че акцията в полза 
на Студентския дом е по начало всенародна и че по тоя начин Вие 
ще затвърдите една хубава традиция и ще приближите Денят, в 

който българското студентство ще се радва на своя собствен Дом. 
Заедно с това, молим Ви, Господине Министре, за този 

ден да не бъде давано разрешение на никоя друга организация 
да окичва значки нито в София, нито в провинцията, за да не 
става едно нелоялно надпреварване. 

В очакване на Вашето бързо и благоприятно разрешение, 
Ви поднасяме, Господине Министре, израз на нашите отлични 
към Вас почитания . 

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ : 
Д . Икономов Вас. Г. Янков 

ЦДА, ф. 264 к, ип. 2, а.е. 8144, л. 136. 

* На същия лист се чете ре ·юлюцията на ми11истър,1: ,, Г-11 Главе 11 се
кретар , ца се удовлетвори наt,;тоящето иt,;к ,ше, l9.X.". I3 Окръжно № 13330 
от 2l.l'1 . l93 1 r. на МВРНЗ до окръжните управители и столичния поли
rtейt,;ки коменю11п пише: ,.Ра ·!ре шава t,;e 11 а t,;1,ю·ia на съб ира 1юмо 1_ци със 
·! апечата11и кутии.'' 11ж . ЦДА, ф . 264 к. 0 11 . 2. а .е. 8 144, л 135. (Бел . (;l,t.;T.) 
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КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
СТУДЕНТСКИ дом в София 
№658 

гр. Софи.я, 12. XJ. 7931 г. 
ДО ГОСПОДИНА 

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕПlНИТЕ РАБОТИ 

И НАРОДНОТО ЗДРАВЕ 

Тук 

Многоуважаеми Господине Министре, 

Плод на няколкомесечна подготвителна работа в гр . Пло

вдив, тамошният Общограждански комитет, чийто почетен 

председател е Н . В. Пр. Митрополит Максим, а редовен пред

седател е окръжният управител г-н д-р Дуров, е начертал спе

циална програма за събиране помощи от пловдивското гра~

данство в полза на строящия се в София Студентски дом . Неи

ното осъществяване е решено да почне в неделя , 15 того. 
Членове на Комитета са редица авторитетни пловдивски 

граждани. 

Молим Ви най-учтиво, Господине Министре, да издадете 

съответното разрешение за събиране помощи от пловдивско

то гражданство в полза на Студентския дом за времето от 15 
ноември н.r. до 1 декември н.г. 

В очакване на благоприятното и бързо разрешение на 

въпроса, молим Ви да приемете отличните ни към Вас, Госпо

дине Министре, почитания. 

Л. Ковачева 

СЕКРЕТАР 

ЦДА, ф. 264 к, 01i. 2, а.е. 8144, л. 132. 

В. Янков 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

* По това пиt,;мо е изцадено ра·~реше11ие н а МВРНЗ за t,;ъбиране на 

1 юмоrци в Пловдив пре·~ периода от I б до 21 ноември ,;за д01вrраждане 
11 а студентския дом" (вж . ТЦl,Л. ф . 264 к, ол. 2, а.е. 8144. л. 131) . което се 
, ютв1~ржпава и от телеграма до 11лоnдивския окръжен у11раnител (вж. 
\ Ul.Л. ф . 264 к, 011. 2, а . е. 8144, л . 137) . (Бел .. t.;ЪСТ . ) 
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КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 

СТУДЕНТСКИ ДОМ в София 
№694 
гр. София, 26. XI. 1931 г. 

ДО ГОСПОДИН СТ. ЧИЛИНГИРОВ, 

основател на фонда за изграждане на 

Студентския дом в София 

Тук 

Многоуважаеми Господин Чилингиров, 

Нашия Съюз в съгласие със Строителната комисия при 

почитаемия Граждански Комитет за построшзане на Студент

ския дом в София по случай привършване първият етап от сто

ежа на Дома, реши да изпълни хубавия народен строителен 

обичай, издигайки върху покрива на Дома националното три

цветно знаме и спасителния кръст. 

Ние се чувствуваме особено задължени и радостни да Ви 

помолим да почетете с ценното си присъствие това твърде 

скромно, но многозначещо за днешната и утрешна академиче

ска младеж тържество, което ще стане утре, петък, 9 и 45 ч. су
тринта. 

Приемете, Уважаеми Господин Чилингиров, израза на на

шите най-добри към Вас почитания. 

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

М. Георгиева Вас. Г. Янков 

ЦДА, ф. 108 к, on. 2, а.е. 2491, л. 52. 
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КОМИТЕТ ЗА ИЗГР А)КДАНЕ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ В СОфИЯ 
No 5 
гр. Софил, 1 януари 1932 г. 

ДО ГОСПОДИН СТ. ЧИЛИНГИРОВ -
първоучредител на 

Фонда и член на Гражданския комитет за 
изграждане Студентски дом n София 

Тук 

Многоуважаеми Господин Чилингиров, 
Изпълнявам един приятен дълг, поднасяйки ви своите 

най-искрени благопожелания по случай новата 1932 година. 
Заедно с това се ползуваме от случая да Ви изкажем голя

мата благодарност, която българското студентство Ви дължи 
за всички усилия, които полагате, като член на Гражданския 
комитет за изграждане на Студентски дом в София. 

Приемете, Многоуважаеми Господин Чилингиров, израза 

на най-добрите ни към Вас почитания. 

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Д. Икономов В. Г. Янков 

ЦДА, ф. 108 к, on. 2, а.е. 2491, л. 53. 
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10-ТА ГОДИШНИНА НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ 

В реда,щията се получи следната те.легра.1иа: 

Български студенти от всички краища! На 27 носмврий 
тази година се навършиха точно 10 години от историческото 
издигане на кръста и знамето върху всебългарския студентски 

дом, съграден с толкова много вяра в успеха на Българщина

та. Днес тази вяра е сбъдната във висока степен. Бъдете гор
ди! Пазете своя дом като зеницата на очите си и работете гру
пирани около БНСС и Алма Матер, за величието на България! 

Агр. Васил Г. Я, 1ков 
бив~и председател 1-La сту

детпския стои тел. ко.лrитет 

в. Студентска борба, бр. 2, 08.12.1941. 
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

До писателя Стилиш1 Чилингиров 

учредител па Фонда за изграждане 11а 
Студентски клуб (Дом) в Софю1 

бул. ,,Бирюзов" № 37, Тук 

Високоуважасми другарю Чилингиров, 

В навечерието на Вашата славна 80-годишнина позволя

ваме си да Ви поднесем нашия искрен привет и вай-светли до

бропожелания. 

Не нам се пада правото и дълга да Ви поздравяваме за Ва

шата изключително полезна, тъй всестранна и плодотворна 

общественокултур11а дейност - дейност на даровит български 

поет и писател, многозаслужил читалищен деятел, историк, 

гимназиален учител, директор на Народната библиотека, на

роден представител, публицист, сказчик, преводач, инициатор 

на красиви почини и голям българин. Бихме желали обаче да 

Ви приветствуваме и да Ви благодарим - без формално упъл

номощаване, но с твърдата вяра, че ставаме изразители на 

много и много почитащи Ви по-млади хора - за онова изклю

чително благородно дело, на което Вис сте бсзпорсt1 основопо

ложник - за учредяването още през 1904 r. на Фонда за изграж
дане на Студентски клуб (Студентски дом) в София. 

През много перипетии трябваше да премине осъществява

нето на замисленото от Вас и Вашите сътрудници дело, за да 

получи то своя завършен и усъвършенствуван вид. В продълже

ние на десетилетия, въпреки Вашата твърде голяма заетост в 

други сектори на нашия културен и обществен живот, Вис не 

престанахте да оказвате Вашето ценно напътствено въздейст

вие за реализирането на поменатото дело - като член на Граж

данския комитет за построяване на Студентския дом. А трудно

стите, които трябваше да се преодолеят, бяха големи. 

Заедно с Вас ние бяхме щастливи преди 30 години да 
бъдем свидетели на полагане на основния камък на Студент

ския дом и преди това - на първата копка, извършена лично от 

Вас на 11 май 193 L година. 
Днес Студентският дом, получи името Студентски дом на 
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културата, с голям успех извършва своята всестранна култур

на дейност. Той служи на нашето студентство, задоволявайки 

голяма част от неговите материални и духовни потребности. 

Той е фар на гражданско, естетическо и физическо възпитание 

на българската академическа младеж, средище на нейната ху

дожествена самодейност и общуването и със студентите от 
другите народности и страни. В него всекидневно получават 

здраве, питателна и на достъпна цена храна над шестстотин ут

решни строители на нашия обществен и културен живот. 

Ние сме сигурни, че нашето студентство ще се заинтере

сува да узнае кои са били пионерите за изграждането на него

вия Дом и ще им въздаде съответна възхвала. 

Тогава Вашето име ще стои начело на фалангата от най

достойните труженици за изграждане на Студентския дом, за

писано със златни букви върху мраморната плоча при входа на 

Дома. Ние се надяваме, че ще се намери и друг подходящ на

чин за достойно увековечаване благодарността на българско

то студентство лично към Вас. 

Позволете ни, високоуважаеми другарю ЧИЛИНГИРОВ, 

накрай сърдечно да Ви стиснем ръка и да Ви пожелаем укреп

ване на Вашето здраве за обща радост на всички, които Ви 

обичат и почитат. 

Ваши 

Васил Г. Янков 

Снежина Кочсмитова - Константинова 
Виктор Ичков Бойчев 

председател, подпредседател и секретар 

на бившия Студентски комитет за 

изrраждане на Студентския дом в София 

София, 1 ноември 1961 година 

ЦДА, ф. 108 к, оп. 2, а.е. 14, л. 1-2. 
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София, 25.05.1970 г. 

ДО АНГЕЛ МАНОЛОВ 

Бъдете поздравс11, скъпи Ангеле, за най-високото Ви и 
тъй заслужено звание „Народен артист"! 

Какво друго мога да Ви пожелая освен нови десетилетия 

на добро здраве, изпълнени със същата любов към нашата 
академическа музикална младеж в в действие прсвъплотсна n 
стройния Академически хор - гордост на нашия народ. Дер

зайте! 

Ваш: Вас. Янков 

Архив иа Нациоиалеи студеюпски до.м 
Оригшюлът е ,~ршпе:нсание на се.м. Манолови 
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София, 14 юни 1973 г. 

ДО АНГЕЛ МАНОЛОВ 

Скъпи Ангел Манолов! 

Искрено се радваме, че заедно с моята жена в последния 

момент можахме да се приберем от летуването и се възполз
вахме от заварената мила покана за твоето голямо тържество. 

Както и очаквахме, това бе наистина заслужено тържест

во - венец на твоето досегашно изключително голямо юбилей

но жизнено дело. 

Разбира се, независимо от поменатото творчество, аз 

трябва да те поздравя за твоята славна 60 годишнина и за рсд
ко ценния ти 40 годишен изминат творчески път. 

Винаги съм се възхищавал от твоя пълнокръвен жив при

мер - блестящ наниз от завидни постижения - във и вън от 

България, далеч в света! 

Многократно съм се възхищавал от твоята възвишена це

леустременост, твоята строгост към тебе, твоята отзивчивост 

към твоите хористи, чиито младежки души, с тяхната музикал

на надареност, ти възпламеняваше в едно стройно цяло! 

Как за всичко това всесърдечно да не те ръкостисна, да не 

те прегърна, да не ти пожелая още много десетилетия, 

изпълнени със здраве и нови красиви победи! 

Дерзай! 

Твой: Васил Янков 

Р. S. Ползувам се от случая да ти пожелая и споделя две 
,,поръки", за които впрочем и по-рано съм се обръщал към тебе: 

1/ Да включиш в твоя богат репертоар двете хубави беса
рабски народни песни, обработени от нашия талантлив компо

зитор Драrил Томангелов, добре ти известни. 

Това, разумява се, не изключва възможността и на нови 

обработки на други бесарабски песни от изтъкнати наши ком

позитори. 

2/ Когато бъдеш по-свободен да напишеш в една-две стра
ници твоя чбав спомен(и) във връзка с новоизграденото тога-
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ва здание на Студентския дом в София на площад „Ни.родно 

събрание", атмосферата па голяма идейност и дейност, пред

шествуващата и господствуваща около онзи Строителен сту

дентски комитет. Там, където именно бе основан от тебе но

восъздадения Академически хор. Този спомен прибавен към 

спомените на тогавашните ентусиазирани студенти, той ще 

представлява ценен принос в едно голямо общокултурно и па

триотиtrно дело. - Нашият ивиц. к-тст с чрез Добромир Чи

лингиров, бул. ,,Бирюзов", 37 - София. 

Архив на Нациоиален студентски до.11t 

Оригиналът е np1111te:J1caиue иа ce.11t. Манолоои 
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София, 03.04.1974 г. 

ДО НЕДЬО АЛЕКСАНДРОВ 

Драги приятелю Недьо Александров! 

Макар че много, много време мина откак не сме се виж

дали, а ето че, смятам, не сме се забравили. Запомних Ви все 

тъй бодър, инициативен в нашето благородно дело във връзка 

събирането на средства за изграждането на Студентския дом в 

София. 

С голямо закъснение - едва сноши ръководството на този 

именно сегашен Дом е счело за нужно да отдаде внимание към 

главните виновници за създаването на въпросния Дом - Сти

лиян Чилингиров - основоположникът на Фонда за построява
не на Студ. Клуб, и Министърът на Просветата - проф. Ив. Д. 

Шишманов, отзовал се на съответното искане; Тома В. Томов -
основоположникът на Гражданския комитет за същата цел; 

най-сетне и нашият Студентски комитет, тогава значително 

допринесъл. Това бе едно хубаво тържество. 

В моя доклад съм избрал доста имена на ценни сътрудни

ци, естествено, и Вашето име. Но, сочейки приносът им относ

но дадено селище - Пловдив, Шумен, Ямбол и т. н., и т. н. - сре

щу Вашето име оставих свободно място, тъй като не съм сигу

рен точно къде именно. Ето защо бих Ви молил да имате доб

рината по възможност веднага да ми съобщите Вашето актив

но сътрудничество. Така при възпроизвеждане на този доклад 

ще може да се попълни. Впрочем очаквам Вашия отговор. 

Как сте със здравето си, със Вашето врсмспрскарванс? 

Лично за себе си напоследък не съм в блестяща „форма" (пък 
и не са малко 68 1/2 лазарника). И все пак според силите си се 

старая да бъда полезен било с преводна работа ( от руски език), 
било обществена дейност. 

А когато бихте имали път към София , би ми било много 

драго да се видим и повече споделим скъпи спомени. 

Сърдено Ви ръкостискам, 

Вас. Янков 

112 

P.S. За конкретния случай ми обадете сега само съвсем 
кратко къде най-вече вън от София - в провинцията - сте до

принесли за акцията в полза на Студ. Дом. Що се отнася до ед
на по-голяма задача, за която бяхме Ви безпокоили преди две 

години, е отделен въпрос и разчитаме не ще се откажете в 

изпълнението и. 
Същият 

ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 420, л. 3 - 4. 
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СЪТРУДНИЦИ В АКЦИЯТА ПО ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ В СОфИЯ -

РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ* 

Авторитетни сътрудници 

1. Ана Каменова Стай нова, писателка - ул. ,,Оборище" 36, 
тел. 44 33 30 

2. Димо Казасов - ул. ,,)Кенева" 12, тел. 88 51 90 
+ 3. Арх. Станчо Белковски 

4. Проф. Арх. Иван Данчов - ул. ,,Д. Полянов" 12, тел. 44 
84 52 
+ 5. Проф. Ст. Консулов 

6. Проф. Тома С. Томоn - бул. ,,Готnалд" 67, тел. 44 21 74 
+ 7. Стилиян Чилингиров 
+ 8. Тома В. Томов 

9. Проф. Д-р Петър Хаджидимитров, бул. ,,Заимов" 15, бл. 3 
10. Райна Кацарова, ст. н. с., заел. деятел, ул. Г. Георrиу

Деж 12, тел. 44 38 86 
11. Ангел Манолов, нар. артист, ул. ,,lllилка" 39, тел. 44 31 49 

+ 12. Проф. протопрезв. д-р Ст. Цанков 

Студентски комитет: 

1. Васил Г. Янков, ул. ,,Д. Полянов" 20, тел. 44 08 57 
2. Мара Табакова, гр. Толбухин 
3. Снежина Кочемитова - д-р Константинова, бул. ,,Нан

сен" 17 
+ 4. Мара Георгиева 
+ 5. Марко Марков 
+ 6. Димитър Костоn 

* Предполагаемото ореме на създаоане на този списък с ]970-1972 г. 
Една от оероятните му цели е да подреди имената на хората, които да 

бъдат поканени да напишат споите спомени за акциите по изграждането 

на Студентския дом от края на 20-те и началото на 30-те години. 

Знакът [+]пред някои имена е поставен от самия Васил Янкоо и оз

начава, че към времето на изготвяне на списъка съответният човек оечс 

не е между жиоите. (Бел. съст.) 
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+ 7. Виктор Ичков 
8. Стоян Златев - rp. В. Търново 
9. Димитър Икономов - Бояна-София, ул. ,,Пушюш" 104, 

т. 56 16 45 
10. Стефан Ангелов 
11. Владимир Бойчев 
12. Лилия Ковачева-Табакова - гр. Плоnдив 
13. Стефка Греченлисва 
14. Невена Станчева 
15.Всса Василева 

+ 16. Лсn )Келязков 
17. Ангел Ганчев, агр., ул. ,,Раковски" 169-6 
18. Александър Дочев 
19. Никола Ичев 
20. Проф. д-р Антон Червенаков, ул. ,,Шипка" 22, тел. 44 

21 80 
21. Владо Христов 

От Аrро11омо-лесовъдскин факултет 
1. Начо Пошшанов Начев, ул. ,,Цар Ив . Асен ll" 5 
2. Arp. Тодор Ранков, бул. ,,Е. Георгиев" 108, тел. 88 7У 47 
3. Светослав Кондов, бул. ,,Смирненски" 1 
4. Проф . д-р Атанас 10. Тотеn, ул. ,,Ц. Цсрковски" 4, т. 66 

22 65 
5. Проф. д-р Здравко Гунчев, бул. ,,П. Ефтими" 9, т. 87 60 50 
6. Славчо Балев 
7. Тотю Брънсков, ул. ,,Нансен" 29, тел. 66 32 40 

Ветеринарно-мед. Факултет 
1. Д-р Борис Балев, гр. Михайловград 
2. Д-р Сава Донков, ул. ,,Ас. Златарев" 9, тел. 44 52 37 
3. Д-р Яначко Яначков, ул. ,,Ген. Паренсов" 20, т. 89 ф27 75 
4. Д-р Иван Фратев - rp. Стара Загора 
5. Рангел .......... . 
6. Д-р Ранко Георгиев, ул. ,,В. Благоева" 12, т. 52 41 15 
7. Проф. д-р Стефан ........ . 

Физико-математически факултет 
1. Никола Генадиев, ул. ,,Московска" 6 
2. Николай Цонков, ул. ,,Ас. Златаров" 24 
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3. Любен Недков, ул. ,,Гьорче Петров" 47 
4. Иван Михайлов, ул. ,,Раковски" 86 
5. Иван Хаджипетров, бул. ,,Готвалд" 64 
6. Иван Дренски 
7. Иван Златков, бул. ,,Черни връх" 51 

Медицински факултет 

1. Д-р Христо Сокеров, бул. ,,Готвалд" 2 
2. Д-р Васил Ганов, бул. ,,Витоша" 41 
3. Д-р Тодор Фичев, ул. ,,Стара планина" 
4. Д-р Минчо Цочев, rp. Севлиево 
5. Александър Сиромахов, rp. Плевен 
6. Д-р .... .. .... Донкова 
7. Проф. д-р Иван Киров, ул. ,,Сан Стефана" 

Истор.-филол. Факултет 
1. Христо Гатев, ул. ,,Поп Андрей" 5 
2. Люба Стойчева 
3 ........... Кланкова 

Богословски факултет 

1. Епископ Йосиф - викарий на Соф. Митрополия, ул. ,,Ц. 
Калоян" 7 

2. Митрополит Пимен - гр. Гоце Делчев 

3. Недю Александров - Ст. Загора 

4. Константин Тулсшков - ул. ,,Гогол" 22 
5. Петър Тодоров 

Юридич. Факултет 
1. Проф . Ив . Апостолов, ул . ,,Вежсн" 3, тел. 66 28 77 
2. Д-р Ангел Сп. Ангелов, ул. ,,Тунджа" 43, тел. 52 36 15 
3. Ана Стоянова - д-р Ангелова, ул . ,,Тунджа" 43, тел. 52 

36 15 
4. Райко Ошанов - ул . ,,Ц. Борис I" 132 
5. Д-р Любен Паунов, адв. , гр.Оряхово, Адв. Консултация 

6. Иван Д. Калъпчиев, бул . ,,Г . Димитров" No 117 
7. Владимир Стойчев - гр. Силистра 

8. Добромир Чилингиров, бул. ,,Бирюзов" 37, т. 44 68 42 
9. Д-р Димитър Денев, адв. , ул. ,,Ангел Кънчев" 13, т . 89 

10 62 
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10. Черню Чакъров, гр. Варна 
+ 11. Рачо Луизов 
+ 12. Илия Рашев 
+ 13. Владимир Спространов 

14. Дженю Дженев, ул. ,,Гогол" 3, т. 44 68 77 
15. Светослав Благоев, ул. ,,Н. Рилски" 53 /ул. ,,Раковски" 

132/ 
16. Петър Лунгов, бул. ,,Витоша" 78, т. 52 06 76 
17. Константин Пенев, юрисконсулт, бул. ,,Толбухин" 
18. Камелия Янакиева - проф. Райчева, ул. ,,Паренсов" 49, 

т. 88 35 76 
19. Стоян Кайнарджиев, ул. ,,Авицена" 11 
20. Георги Николов, rp. Пловдив 
21. Димитър Манев, rp. Пловдив 
22. Псю Пеев, гр. Чирпан 
23. Тодор Славов, гр. Чирпан 
24. Георги Шопов, адв., ул."Бузлуджа" 40, т. 52 08 89 
25. Кирил Гьорев, адв . , ул. ,,Л. Кошут" 31, 
26. Владимир Маринчсски, адв., ул. ,,Ц. Церковски" 22, т. 

66 18 85 
27. Милко Т. Михайлов, адв., 
28. Васил Биячсв, адв., бул. ,,Скобслсв" 32, т. 52 74 94 
29. Власаки Власаков, ул. ,,Д. Войников" 13, т. 66 60 96 
30. Композитор Илия Илиев, ул. ,,Хр. Станчев" 1, т. 52 46 01 
31. Иван Джамджиев, бул. ,,Толбухин" 37, адв. 
32. Кръсто Стаменов - Трънско 

33. Емил Филипов /от Видин/ 
34 ........... Караманов/от Кюстендил/ 
35. Димитър Ангелов /от Ст. Загора/ 
36. Любен Брънсков, юрисконсулт, ул. ,,Д. Желязков" 1, 

Ямбол 

37. Кирил Драгомиров, ул. ,,Тунджа" 15, т. 51 24 84 
38. Адв. Кръстю Цончев, площ. Славейков 10, т. 89 79 07 
39. Димитър М. Андреев , ул. ,, Река Осъм" 4 
40. Васил Котев /от Бургас/ 
41. Георги Рачев, ул. ,,Капитан Андреев" 31 
42. Симеон Киселов , ул . ,,Гр . Пърлиl~ев" 1 
43. Еню Войников, ул. ,,Н. Павлович" 3 
44. Михаил Таушанов, ул. ,,Т. Атанасоn" , бл. 30, вх. А, т . 

51 13 48 
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Свободен ушшерситст 

1. Павел Изворски , ул. ,,В . Благоева" 4 
+ 2. Любен Петров 
+ 3. Доцент д-р Георги Дачев 
+ 4. Невена Розева 

5. Стоян Нейков, ул. ,,Рачка" 3, т . 56 J 7 49 
6. Делчо Копрившки , ж. К . ,, Свобода '', бл. 8, вх . Б 
7. Кнрил Кунчев, ул. ,,Латинка" 20, бл. 73, ап . 23, вх . А 
8. Проф . Светослав Минчев, ул . ,,Жабокрек" , бл. 9, т . 38 

38 45 
9. Тодор Панайотов , ул . ,,Парчевич" 30, т. 89 36 32 

ЦДА, rJJ.1548 к, оп. 1, а. е. 324, л. 1 - 7. 
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ПИСМА, БЕЛЕЖКИ, 
ДОКУМЕНТИ 

'-i 

относно деиността 

на Васил Г. Янков за създаването 
на Студентския дом 



Този дял съдържа писмо от ректора н.а Софийския ут-tивер

ситет проф. Ст. Баламезов, упъл1-tолющаващо В. Янков да по
лучи су.мата, предвиден.а от общината 1-ta Татар Пазарджик за 
подпо.магане строежа на Студентския до.м; откъс от u1-tфор

.мация в "Студентска борба"; разписка, подписана от прие.мни
ка на Васил Г. Янков 1-ta поста председател на студентския ко
л-tитет за изграждане на Студентския до.м д-р Христо Соке

ров при прие.ма1-tето на касата на ко.м.ит.ета; откъс от отчет 

на ИК на БНСС; три декларации от проф. А. Тотев, арх. Ив. 

Данчов и Татяна Киркова; две пислщ aдpecupa1-tu до В. Я1tков 
по повод инициативата за събиране на c11oмe1tu за построява

нето на До.ма и благодарствено пислю от директора на Цен-
17tрал,,tшt студентски дом през 1974 г. Ганка К01-1ста1tтинова 
за участието на В. Янков в една от първите срещи, посветени 

на историята на Студенския до.м. 
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ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ 

за постройване 

на студентски дом в София 
No 33, София, 25 юний 1930 rод. 

Господин Кмете, 

До Господина 

Кмета на град Т. Пазарджик 

Комитетът упълномощава носителя на това писмо, сту

дента ВАСИЛ ЯНКОВ от аrрономо-лесовъдския факултет, 

фак. бр. 322 за да изпълни всички формалности от името на 
комитета по получаването на предвидената от повереното Ви 

Общинско Управление сума в полза на фонда за постройка на 

студентски дом в София. 

Едновременно с това, комитетът натоварва същия сту

дент и да получи предвидената сума. 

Ако по една или друга причина счетете тon.i з.~ неудобно, 

комитетът моли да изпратите отпусната суми на името на 

Ректора на Университета, проф. Ст. Б.~ламсзов, който с и 
председател на същия комитет. 

с почит: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТА: 

СТ. БАЛАМЕЗОВ 
СЕКРЕТАР: 

ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 310, л. 6. 
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Из ТРЕТАТА СЕСИЯ НА ВСС* 

( ... )В.Янков, председател на Студентския комитет за из
граждане Студентски Дом в София даде обширен отчет за 

извършеното от Комитета, което ВСС намира за похвално. 

Констатира се слабата подкрепа, която българското студент

ство в своята цялост е оказало на Комитета, цялата работа на 

който е легнала върху неговия председател и още няколко ду

ши. Избраха се нови членоDе на комитета: Дим. Костов, Н. П. 

Станчева, Д. Добрев и А. Стоилов. * 

Студентска борба, бр.16, 02.06.1931. 

* Тази информация в „Студентска борба" визира третата сесия на 

Висшия съюзен съвет на БНСС от 28 май 193 l r . (два дни преди полага
нето ш1 основния камък на Студентския дом), на която В. Янков дава по

редния отчет зи извършената работа от студентския строителен комитет. 

(Бел. съст.) 
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КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
СГУДЕНТСКИ ДОМ В СОфИЯ 
София, 28.03.1932 г. 

Разписка за 2000 лв. 

Долоподписа11ин п-л студ. комитет за изrражда11с студ. 

дом 

Получих от г-н Вас. Янков - бивш п-л комитета за смет

ка г-ца д-р Константинова сумата 2000 (две хиляди) лева. 

Получател: Д-р Хр. Сокеров 

ЦДА, ф. 1548 к, on. 1, а.е. 310, л. 9. 
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Из ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
КОМИТЕТ НА БНСС 

през отчетния период от J aurycт 1931 rод. 
до 24 юлий 1932 rод. 

( ... ) До I сесия на все от тази година строителният коми
тет, председателствуван от колегата В . Янков, развиваше, спо

ред преценката на ИК, сднu голяма, но не резултатна дейност, 

защото се правеха доста големи и нецелесъобразени разходи. 

ИК е обръщал внимание nърху това, но нсговuта контрола се 
избягваше. Затова ИК беше принуден, за да се прекратят по
стоянните стълкновения относно въпроса за авто1-юмията и 

компетенцията на строителния комитет, да изработи спец. 

правилник, който беше приет на I сесия на ВСС и nъз осноnа 
на когото се избра нов състав на строителния комитет под 

председателството на д-р Хр. Соксров. 

Vl редовен конгрес на БНСС. 24 - 26 10л11й. 1932 г. гр. В. 
Търново, С, 1932, с. 9. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

Другарят Васил Янкоn е гражданин с nисок личен и обще

ствен морал. Той е кnалифицирш, обществено-агрономически 

деятел, честен, nдъхновсн и всеотдаен nъв всяка извършвана 

от него работа. 

Познавам Васил Янков още като студент. През 1928 г., I<а
то студент uгроном в Софийская университет, той бе юбран за 

председател ш1 Агрономо-лссовъдската секция на студентска

та организац11я „Христо Ботев". В това си качество Васил Ян

ков се прояви ю1то човек със здраво културно родолюбие, 

чужд на всяю1къn булсnардсн национализъм. Той зачиташе по

литическите убеждения ш1 студентите комунисти и бе чужд на 

каквито и да било недостойни начини на действие. 

Обществената деятелност на другаря Васил Янков, като 

студент и председател на Агрономо-лссовъдската сскц1ш на 

студентската организация „Христо Ботев", носеше белега на 
сериозност и имаше преди всичко научен и културно-художест

вен характер. Васил Янков взе най-активно ръководно участие 

13 акцията по изграждането на судснтския дом в София (площад 
,,Народно събрание"). По негов почин и нспосрсдст13е1-1на орга

низация бяха изнесени редица публични сказки и доклади от 

професори и студенти, благотворителни концерти (за подпома
гане на бедни студенти), нау•ши екскурзии и др. под. По нсго13а 

идея и под негова организация бе изнесена във Боения клуб -
София, с голям успех, пър13ата по рода си тога13а „Битова бъл

гарска nечср", на която видни артисти изнесоха подходяща про

грама, последвана от битови сцени и народни танци. 

Ангажиран в обществено-студентска деятелност от описа

ния характер, Васил Янков плати дан на своята безкористна 

всеотдайност 13 обществената работа, и макар и да бе добър 
студент закъсня със завършването на университетското си об

разование. 

По-късно, в битността му вече на агроном заемащ различ

ни служби с обществено-агрономически характер при Минис-
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тсрството на земеделието, аз имах възможността да го наблю

давам и го виждам и днес псе тъй скромен, сериозен, упорит и 

вдъхновен в работата си. 

София, 20 деке.л~ври 1950 г. 

Професор Д-р Анастас Ю. Тотев 

ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 8, л. 2. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
от проф. арх. Иn. Дан•юu 

ул. ,,Д. Полшюв" № 12 

1. Позш:шам др. Васил Янков от 1929 гад., когато към 
Граждuнския комитет за построявш-1с Студе11тскш1 дом в Со

фия, съществуващ по-отрано, се сформира строителна коми

сия, в която влизахме арх. Ст. Бслковски и аз, и Студентски 

комитет, ръководен от Вас. Янков. 

2. Имахме близък контакт с др. Янков чрез Гражданския 
комитет и неговия председател - ректора на Университета. 

3. От началото на 1930 г. др. Янков бе определен от Граж
данския комитет за негов отго1юрсн организатор ни акцията за 

събиране на средства за изграждане на Студентски дом. Тази 

акция взе ш11роки размери 11с само в София, но и в провинци

ята, където бяха учредени местни грuждански комитети за 

същата цел. 

4. Др. Васил Янков като член на комитета работеше все
отдайно много повече от 8 часа всекидневно срещу месеч110 
възнаграждение от 1500 лева. 

5. Аз присъствувах на периодични заседан11я ни Граждан
ския комитет, на които заседания др. Янков редовно докладва

ше за хода на акцията и получаваше указания за 1ю-11ататъ

шната му работа . 

6. На тази работа др. 13ас. Янков бе от началото 11u януари 
1930 година до през пролетта 11а 1932 г., когато на 11егоnо млс
то бе назначен д-р Хр. Соксроn. 

ЦДА, ф. 1548 к, on. 1, а.е. 9, л. 5. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

от Татяна Евстатиева Киркова, 

живуща бул. ,,Волгоград" 13, 
София 

С др. Васил Янков се познавам от 1928 г., когато се акти
визира дейността на Гражаданския комитет за построяване на 

студентски дом в София, след като от Международната универ

ситетска взаимопомощ в Женева се обещаха за тази цел 2 100 
000 лева при условие в България да се съберат 1 500 000 лева. 
Тогава при Гражданския комитет се образува един строителен 

комитет, в който участваха архитектите Ст. Белковски и Ив. 

Данчоn, които приготвиха плановете на дома, а отделно и един 

студентски комитет, ръководен от Васил Янков. Понеже тряб

nаше да се започне широка акция за събиране на средства, 

Гражданският комитет реши да назначи Васил Янков като от

гоnорен организатор на акцията, започната вече от студентския 

комитет. В тази си работа като платен организатор В. Янков 

беше пряко подчинен на Гражданския комитет и отговорен 

пред него . Поради това през 1930 r. Гражданския комитет на
товари своя член съдия Никола Кирков и мене да направим 

проверка на дсловодството, отчетността и книжата на комите

та. При тази подробна проверка прегледахме всички книжа и 

намерихме, че отчетността се води правилно, че протоколите 

за събраните и ш1сссни суми, кочаните и пр. са редовни, прегле

дахме и обширната кореспонденция с местни комитети в други 

градове, с окръжни съвети, окръжни постоянни комисии и пр . 

Акцията се разшири и, след уредени в София и провинци

ята с агитационна цел сказки, събрания и пр., статии nъв вест

ниците, съобщения по радио и пр., започна по-усилно събира

не на средства. Образуваха се комисии от професори и студен

ти, които посещаваха граждани и ги поканваха да внесат суми 

за Студентския дом. Уреди се продаване на тухлички за дома 

и лентички за събиране на пожсртnувания в дните на Кирил и 

Методи и на народните будители. В организирането на всички 
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тези акции в София и проnинцията В. Янков прояви голяма 

преданост и въодушевление и работеше повече от определени

те работни часове в помещението на комитета. Предприетата 

акция даде резултати и през май 1931 г. се положи основният 
камък на Студентския дом, като тогаnа и Мсждун. универси

тетска взаимопомощ предаде на Гражданския комитет обеща

ните 2 100 000 лева. 
Акцията продължи и след това и В. Янков работи и през 

1932 г. Точната дата на напускането му ще може да посочи д
р Христо Соксров, който го замести. През времето, когато ра

боти като организатор на Гражданския комитет, В. Янков по

лучаваше месечна заплата, мисля 1500 лева. 

20 Ашрт 7 963 г. 
Ленински народен съвет 

Личен състав 

ЦДА, ф. 1548 к, 011. 1, а.е. 11, л. 1 - 2. 
Публикация и в: Спол~ени за Студентския дом, С., 2003, 

с. 41- 42. 
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Великден, 1972 година 

Скъпи ми приятелю, 

Тук пр11ложсн11 ти изпращам няколко реда, във връзка със 

спомените ми от изграждането на Студентския дом в София*. 
Те са толкова бледи и слаби, но в момента повече и не мога да 

напиша, защото продължавам да не съм в „добра форма" със 
здравето си, пък и аз лично съм много скромен участник в то

ва голямо дело. 

Прощавай за голямото закъснен11с. 

Тпой винаги предан, 

Начо Попначсв 

ЦДА, ф. 1548 к, 01z. 1, а.е. 316, л. 4. 

* Към тош.1 писмо Начо Попначсв прилага своите кратк11 споме11и 

(ЦДА, ф.1548 к , оп . l, а . е. 316, л 1-3), които са публикувани в: Спомени 
за Студентския дом , С. , 2003, е. 66-67. (Бел . съст. ) 
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Драги Вася Янков, 

Така ми прозвуча името ти преди повече от 40 и няколко 
години, като млад студент в София. Навлязал твърде рано в 

студентските среди от разните факултети, всяка нова инициа

т1ша за мен беше тв1.,рдс привлекателна. Поради това, че с по

койния Христо Динчев сме от един край, лансиран още първа

та година, станах председател на секцията при ОСО „Христо 

Ботев". Ila другата година, при председателството на Петър 
Разпопов, станах подпредседател на организацията ОСО „Хри

сто Ботев" . На следващата, при председателството на Студент

ския съюз от Райко Ошанов, аз влязох в изпълнителния коми

тет. Не казвам това за да се самоизтъквам , защото ти знаеш 

тогава как живееше и работеше студентството. Ти беше от „ус

трем", а аз от „братството". Имаше ли някаква разлика, оспсн 

о борбата кой ще вземе ръководството на дпстс големи орп1-

11и'J,Щии? Нямаше, и затова никога с нищо не сме били в nро

т111юрсчис, когато се касае въпроса до големите дела, каквото 

беше по него време строежът на студентския дом. Аз дойдох 

при Вас, които ръководехте работите като строителен коми

тет, като прсдстаrнrтел на ссю\ияп1 при Богословския факул

тет Щ)11 оф11iiския държавен университет „Св. Климент Ох

р11н · к1 1 " . Лал11 фигурирам в някаква секция от строителния ко

м1 1т ·т, 11 ~ · 111ая , 110 мисля, че имаше нещо. 
l lo 11 ·1 о 11р~мс а'3 бях секретар на младежите при Bcc

l11,J11 нрt· 1\11н п,ю· 1 „ тсц Паисий", където останах до L934 годи-
11 :1, 1111 11111 11.111 с11:1х Соф1~я ·~а повече прсме, пък и младите при 
1 1,1111 ,1 111 111 1111 орщ·· 1 · 11ха нслото на безпартийната организация 

11 < 111•11 l l,11111111" 11 11 ·i11111·1· · ко 111 рст11и задачи „Долу Ньой". 

1 11111•1 111 111 11с•11· 11:111111 · ·т11а u1.,3раст, защото бях чи1100-
11111111 111, 11.111 11111 1 щ\111111 11 ( 'J11111~11, 11мах 11 загубсш1 2 години от 
1111111111 111111111 111 1 ,11 ,1 11111111:i , 11ма · 11111 • ·т1ю самочувствие, че мо-

1 ,1 1 11111111 11,1 111,н,1 11ощ· 1 ·11 1:1 о )ЩО н 'JIO. Затопа 1ш следването 
·11 1 Jlt) 1,1 111• м1111111 с · р11111110 . l,>1x 11 матср11ал110 обезпечен -

t''l lllll' IЩll )I \) 1 ( Jllllll' IH'J,il 'I il м11т1ю11ш11н1 1000 лева месечно и 
1000 ;1 ·на 1-:1·1 о t· чt·то1юю 1Тl' J 1 11р11 храма „ u. офия". Затова и 

· 1: 1111,р11111х 11 · · 1а 4, а ·щ 7 пщ111111 . 1 ато · авърших семсстриашю 
гослоо11с, CJI двах сн1юврсмс11110 11раоо и история и слушах 

философия при Михалчсо и Ге ргов. Не се дипломирах никъ-
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де, защото напуснах София. Останах само с документ за висше 

богословско образование. Постепенно секрстарствувах на ми

трополиите в Търново и Ст. Загора. На последната през 1966 
година се пенсионирах с една ничтожна пенсия от 80 лева и 
продължавам с нея да живея. Имам една дъщеря и тя завърши 

„растителна защита" при агрономическия факултет, какъвто и 

ти, мисля, че завърши. Задомена е с едно дете. 

Оттук нататък почва моята изповед, защо досега не съм 

се отзовал на писмото ти за спомени по домът. Аз те зная че

стният и всеотдайният и вечно раздаващият се за общото, а ни

що за себе си, затоnа ще си позволя да ти кажа неща, които ис

кам да останат до гроб между нас. Това искам, защото съм 

страшно обезверен в съвремието, и за да не ме разбереш лошо, 
не по отношение на вярата в Бог, а в човека, когото можеш да 

снемеш от въжето и после той търси възможност да те унищо

жи и ro намира с неговия морал . Но топа са пече подробности

те за разговор при среща. 

Не се обадих и все още нямам сили да напиша нещо, за

щото без да искам, щом се замисля малко, пред мен изпъкват 

лица, които вече не са живи не само по силата на природния 

закон, но и поради грешките на хора, чужди на нашето хубаво 

минало. Това е основната причина. От самия факт къде съм 
заемал почетни места като студент, разбираш кого и какви хо

ра имам предвид. Тия хора аз ги познавах и знаех колко близ

ко бяха общите интереси на онова студентство, което действи

телно се нуждаеше от помощ. За тях днес не се говори нищо, 

за да не кажем, че е дори опасно да се говори за тях. 

Моето участие по строежа на Студентския дом на площад 

„Народно събрание" датира от полагане на оновния камък ли 

беше или някаква друга религиозна церемония, това ще уста

новиш ти, като имаш предвид, че в София съм от 1929 година. 
Тогава като служител при храма „Сп. София", служебно и 

като студент, аз имах задължението да уреждам нещата около 

религиозния обряд, защото домът е в територията на този 

храм. Знаеш, мисля, че бях и близък с Дедо Стефан по линия

та „Отец Паисий" , на която организация той е основополож-

11икът през 1927 година с другите наши учени и общестевници , 

които ти добре познаваше и сега сигурно носиш някои споме

ни от някоя акция от 27 септември. 
При градежа си спомвам твоите отчети за работата, твоя-
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та неподражаема всеотдайност към топа дело. Помня добре 

делото с жената на тогавашния министър на финансите Вл . 

Моллов. Когато ние излязохме на съд с един министър за ед

но прозорче на клозет и помня топа, че аз бях в определените 

лица да посетим министъра в министерството и да молим да 

не се съдим, а той, както го познаваш, си пушеше пурата и ни 

каза: Това е работа на моята жена (изглежда, че къщата беше 

нейна) и аз не мога нищо да сторя пред нея. Ще си заведете де

лото и каквото реши съдът, това ще бъде. Трябва да се каже 

тук следното, че когато по-късно отидохме за помощ с г-жите 

Чакалова и Ляпчепа, той беше възможното за времето щедър 

и благосклонен. Ако се не лъжа, архитектът беше симпатич

ният Белкопски. Кой беше негов съучастник, не помня . Но той 

ме пленяваше с любезността си. 

Добре пом1ш Стилиян Чилингиров и проф. Томов от кура

ториума при академичния съвет, които имаха отговорното мя

сто в строежа и пр. Специално с тия двама души ме свързват 

по-особен случаи - единият, писателят умрн като православен 

верующ, а другият, също вярвс1щ, 110 нещо различно от право
славието, ако не се лъжа в името нещо. Но това е друг nъпрос. 

Освен живото следене на строежа и неговото завършване 

и уреждане на канцелариите на Съюза и организацията „Хри

сто Ботев" , още и студентския стол - ,,Менза академика", 
където се храних и приютих над 20 души бедни студенти, пра
ва дадени ми то1·авс1 11е помня защо. Но тези хора някои от тях 

и сега си спомват за това „благодеяние". 

По събиране на помощи имам запазеllи някои бележки от 

един стар бележник от студентство, не знам как е запазен до

сега, където се чете : 

1. Участие в София в разни комисии със: 
а) Госпожите Чакалова и Ляпчева, 

6) Госпожите Мушанова, Груева и 
в) Госпожите Бурова и Петева - Филова. 
2. Вън от София: 
а) Сливен с Мара Георгиева - юристка, защото имах 

поръчение да се свържа и с местния митрополит и пр. стари 

връзки от чиновничеството през 1928 година, 
6) Ямбол с юриста Георги Ноев и юриста Бръ11екоп , като 

местен, 

в) Габрово на два пъти - с Христо Клечков и други, като 
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познат ми край и с връзки от миналото, 

r) Лом, като познат на братските среди с аптекаря Войни
ков, 

д) Павликени, като познат с аптекаря по същата линия 

Персв, 

с) Севлиево, и като роден край, и по препоръката на бра
та Динчев и 

ж) Г. Оряховица със студента Арнаудов - литсрnтор. 
Това си спомвам засега , но все ми се чини, че бях и още 

поне на две-три места, но нямам сили да твърдя къде. 

Какво сме събрали в тия комисии, нищо не помня, защо

то резултатите в някои места бяха трудни и тежки. Но някъде 

бяхме и богато възнаградени, както от частни заможни хора, 

така и от учреждения и предприятия. Аз посетих не, а водих де

легацията пред Св. Синод, пред Дядо Нсофит Видински, като 

председател нn помощта. Тя не беше голяма, но не беше имал

ка за него време . 

Драги Вася, ти стори лошо дето ми се обади. Ти ме върна 

много назад в едно време, когато аз и сега като си го спомня, 

мисля че тогава само съм живял и тогава само съм бил поле

зен на нуждающите се . Но ти ме накара да си спомня и за дру

ги хора, които не по-лошо мислеха и работиха за общото бла

го, но те не са между живите, и то не по силата на общоприе

тия жизнен закон. Това са мъчителни спомени. Но аз на тебе 

не мога да ти откажа, защото живея с мисълта и сега, че те по

знавам добре . И какво познавам - Човекът Васил Янков. 

От 6 или 7 май ще бъда в София за конференцията на ар
хеолозите, където съм залитнал на стари години. Дано ми ос

тnне време да ти се обадя . Твой: Н. Александров 

P.S. Ако проектираното тържество стане през май, дори и 
ще го посетя. 

ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 420, л. 5. 
Публикациs1 и n: Спомени за Студентския долt, С. , 2003, 

с. 80- 83. 

134 

10 

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА ДКМС 

КОМИТЕТ ЗА МЛАДЕ)КТА И СПОРТ А 

ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

ЦЕНТРАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 

Уважаеми другарю Янкоп, * 

ДО ДР. ВАСИЛ ЯНКОВ 

ТУК 

Позволете ми от името на ръководството на Централния 

студентски дом и на студентите - участници в самодейните 

състави да изкажа нашата искрена благодарност за отзивчи

востта Ви да вземете участие в срещата, посветена 11а истори

ята на студентски дом и да ни разкажете за тия моменти, ко

гато самите Вис сте били нейни творци. 

С почит и уважение! 

ДИРЕКТОР: 

Г. Константинова 

ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 429, л. 1. 

11111 ~1111 11 ,. 11 1 111/ 1 1 1 1. ~111с 1 ·0 11 оrа 11жс 1З 11л 11к ( с пощенско клсй

м1 1 10 11 / •1 '1) , ,1 111н1 н1 1 + 1·1111 11 11 коJ 1ко с 1111мю1 от срещата, посветена на 

111 · 111р11111,1 11 ,1 ( 1 ун1 · 111 1 1 11 11 н11м , 11 :1 1-..11111·0 J 111'1 ат обrаз 11те ш1 Васил Янков 

11 НР 111 )111111111 у 1 1 , 1 1 111111111 11 ,lkl(llll l'H 111 IIЩ'TfIOHBШICTO на Дома 13 начало-

1'\1 1111 10 1·t· 11щ111111 11н Х , щ• 1, . (l •l'JI . · 1, т. ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



КРАТКА АВТОБИОГРАФИЯ 
на Васил Гсора·исn Янков, 

ул. ,,Д. Полнноn" № 20 - Софин* 

Роден съм на 2 юли 1905 год. в rрад Пловдив. Баща ми с 
починалият през 1920 rод . опълченец, полковник Георги Н. 
Янков, роден в rрад Болrрад (Бесарабия) от бедни родители, а 
майка ми - София Василевна Янкова, с рускиня , родена в град 

Киев, произхождаща от средно чино13ничсско семейство. Съп

ругата ми се казва Екатерина Тодорова Янкова - референт при 

Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус при Мини

стерството на 13ъншнитс работи; двама от нсiiвитс вуйчовци -
Никола Гълъбов и д-р Александър Пеев, загинаха 13 съпроти
вителното движение . Сестра ми с пианистката професор Тама

ра Янкова, лауреат на Димитровска нс1града, преподавател в 

Държавната консерватория, а зет ми - доцент д-р Емануил 

Шаранков. 

През 1924 rод. завърших Първа софийска мъжка rнмю1-
·зия в София. В 1941 год . бях дипломиран при Агрономическия 
факултет в София. През студентските си години дадох дш1 н::~ 

общсствс11ия с11 идеализъм, като взех активно участие във 

н1, ·mържатсл I юто и стенографско движение; бях председател 
11:t ill 'J)Oll()M() лссооъдската секция на асо „Хр. Ботс13" И на 
t·т н · 111т1 11н 1, ом11тст за изграждане на Студентския дом в Со-

1111111 111111 :1111 с1,м ·r р1,ко1юн11л от творчески подбуди и не съм 
111 111111111111111 ll\'J(!)C mii1111 11рш11111. Удължих значително уни13ср-

1•1111 11 • 11111111111(1р11 · 1011а111н.:, ·1·1,ii като работ11х д11и и нощи 13 по
~11 11 111111 lljll ,11111 J;ЩIIII 11 1111 'T ll 'l'Y'l'II . 

l lpi• 1 jll \ 1 l)Jlllllil (11 ' IIIX р 'Щ)(llfaтa CII трудоnа ПООИIШОСТ. 
1 >1 ~1111•1 1 1нн •11.111р11 IЩ 1 11щ. но м ·сс 1~ март 1942 rод. бях ста-

1:1111 11р11 < 1 : 11 : 111111 · 11н 111 р111111м11 1 1 ·r 1ш 1111ст11тут n гр . Плевен. 

() 1 1 щ ·' 1 . ) 11) 111,1,1 1 1)1 I IOl'J IC)\OIIH'l'CJJ Jl l) д11рсктор на дo

J\ 1,Jl 11111 l'J111111\· · н·11.Jl'Ht• J 1t· 1,11 уч1 1 J 11111~а 11 ссJ1ата Ръжсuо-Конарс 

Та · 111 кр11 · 1 ка 1111111111111 раф1111 11а Buc11JJ Янков от 1956 r. очевидно с 
11а1111са11а 11111111щщ ка1щ1ща· 1 с· 1 ва11 • ·Ja работа, както сам посочва авторът
·1а „сътрун1111к в о 1л.1с·1,·а 11а сслскu-стошш ката пропаганда". (Бел. съст.) 
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(Пловдивско), Црънча (Пазарджишко) и Горни Дъбник (Плс
венско), а от 1944 гад. до 15 септсмnри 1950 гад. - инспектор и 
референт при Министерството на земеделието. Последните 
три и половина години завеждах службата „Земеделско-сто

панска информация и пропаганда". Напуснах Министерството 
по силата на заповед No ( ... ) ,,по преминаване на друга рабо
та"**. На дъното на запоnедта стои клеветническо донесение, 
което крайно време е да бъде отхвърлено. Това ще стане, като 

бъдат разпитани изброените в заявлението ми 20 добре позна
ващи ме другари от преди и след 9.IX.1944 гад., повечето от тях 
- партийци, заемащи отговорни служби в днешно време. 

По време на служенето си в Министерстnото бях удостоен 

с дnе похвални заповеди от министрите д-р М. Геновски и Г. 

Трайков. 

През 1951 гад. и отчасти през 1952 гад. се занимавах спре
води от български на руски език при институтите за жиnот

новъдство и музика на Бълг. академия на науките. От средата 

на 1952 гад. до 1 март 1955 гад. заемах няколко културно-про
светни служби при Съюза на народните читалища. От там бях 

осnободсн по съкращение на последната ми длъжност, свърза

но със съкращенията и на редица други длъжности в съюза по

ради прсдстоящето му сливане с Националния съnет на Отече

ствения фронт. За работата си в съюза имам много добра ате

стация, която прилагам тук. Напоследък съм извънщатен 

сътрудник на „Земиздат" - главно като рецензент на преводи 
от руски език. 

Съм безпартиен. Не съм членувал n никоя партия преди 
9.IX. и след 9.IX.1944 год. От 20 май 1951 гад. до мсс. март 1953 
гад. бях член от ръководството на 49-а ОФ-организация - Чер
венковски район, сега числяща се към Сталинския район. 

Член съм па Отечествения фронт. 

Бих желал да работя отново по специалността си - сътруд

ник в областта на селско-стопанската пропаганда. Като такъв 

* * Със заповед №2118 от 19.08.1950 r . В. Янкоо „референт II кате
гория при службата „Земеделско-стопанска пропаганда на министерст

оото на земеделието е уоолнен по преминаоане на друга работа" (Вж. 

ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.с . 188, л. 1), след което за него започва период на 
хронична безработица. Тооа го принуждаоа периодично да търси от свои 

близки и познати препоръки, сведения и декларации, част от които - от

насящи се и до Студентския дом - публикуоамс в тази книга. (Бел. съст.) 
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в миналото (1946 - 1960 г.) съм написал над 40 статии в отече
ственофронтовския печат, оказвах дейно сътрудничество на 

др. др. министър и помощник-министри n събирането на инте
ресуващи ги фактически материали при подготовка на техни 

доклади и статии; доставях редошю селско-стопа11ски ноnини 

на пресата и радиото, популяризирах постиженията на селско

стопанските научни институти, дnижех въпросите по издаване

то на агитац1ю1111и брошури и плакати, както и работата по 

публисшото осветляване на разни селско-стопански кампании, 

чрез осигуряване на статии и беседн от съотuстни специашrс

ти, провеждах организацията на Празника на земята и т.11. 

Мисля, че 11атруnаният в близкото минало опит 1r 

допълюпешrо получената журналистическа школовка u Чита

лищния съюз и n едногодишната журналистическа школа ще 
бъдат верен мой съюзник в бъдещата ми работа. 

Същсвремсш ro, дължа да прибавя, че владея добре стено
графия (бил съм председател на софийското стенографско дру
жестnо „Безеншек"), както и познавам в съnършснстnо руския 

език. 

София 
6. /. 1956 гад. 

JJДA, f/j. 1548 к, Oll. 1, а.е. 1, л.. З - 5. 
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БЕЛЕЖКИ 
ВЪРХУ ВСЕСТРАННАТА КУЛТУРНО-ОБЩЕСТВЕНА 

ДЕЙНОСТ 
НА ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ 

през 45- rодишсн период (1920 - 1965)* 

Тук са застъпени почини и мероприятия за подчертано 

внимание и почит в една или друга форма и степен към някои 
събития и по-изтъкнати институти и дейци. Също така е отра
зена и деловата - служебна и извънщатна - работа на Янков . 

А. Преди 9 септември 1944 rод. 

1. Още 14-15 годишен юноша, през 1919/20 уч. година Ян
ков прояви почин, стремеж и упорство към всестранна просве

та, образование и култура. За това свидетелствува и показания 

резултат в I клас на II Софийска мъжка гимназия, като е обя 
вен за първенец на класа . (Получил отличен успех по 9 пред
мета и симо една 5-ка - по гимнастика.) 

2. През следната, 1920/21 уч. Год. избран единодушно за 

председател на класния другарски съд. Успоредно с това Ян
ков прояви почини за насърчаване н а другарство и духовни до

бродетели между съучениците си , респ . Посочване на некраси

ви постъпки . 

3. Почини за ос~ювававс и ръководене в продължение на 
2 години - 1922/23 - 1923/24 - на секцията на ученическото 

въздържателно нсутр. д-во „Борба" при 1 Соф . Мъжка гимна
зия, функционираща при V основно училище „Антим 1" на ул. 
„Оборище", при пом . ръководител и Цанко Димов. Проявено 
съдействие и при въздържателната секция при Х основно учи-

" ш " лище „Априлов на ул.,, ипка . 
4. Почини на редица целесъобразни мероприятия като 

председател на УНВ д-во „Борба" при I Соф. Мъжка гимназия 
през 1923/24 год. , вследствие на които броят на членовете в 
края на годината се значително увеличи. 

• Текстът е написан в трето лице, но със сигурност е автоб11оrраф11 -
чен, т . е . негов автор е самият Васил Янков, който в годината , коппu 

навършва 60 година ( 1965 r .) прави опит да опише сравнително подроб-
11 0 своята обществена и културна дейност. Тук текстът се публикува със 

значителни съкращения . (Бел . съст.) 
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5. Почин за създаване и засилване на УНВ д- 1.ю „Крум 

Страшни" при 11 Соф. Мъжка гимназия. 
6. Почин зnсдно с няколко съидейници за създаване на 

Младежки неутр. въздърж. Съюз - МлВНС, осъществен по 

време на конгреса на УНВС на 8 юли 1924 г. в град Пловдив . 

Този Мл.ВНС има голяма обществена роля за продължаване 

на делото на УНВС. Доброволно Янков прие функциите по ор

ганизиране и укрепване 11 а МлВНС, като секретар-касиер през 

1924/25 rод . и председател на Съюзния управителен съвет през 

1925/26 rод. (За таз и му и по-късн а дейност по случай юбилей
ния конгрес на МлВНС- през 1931 г. - в Пловдив той заедно с 

още четирима дейни радетели: др. д-р Вера Златарева, Иn. 

IОруков, Косю Спасов и Хаим Коен, бива провъзгласен за по

четен член на съюза.) 
7. Почин заедно с няколко съидейници за създаване на 

Младежкото въздърж. нсутр . Дружество в София през есента 

на 1926 rод. , кръстник на дружеството, наименувано „Устрем" ; 

допринесъл като пръв председател на д-вото за неговото ук

репване. 

8. Поt~ин за безплатно превеждане на български от Янкоu 
11а няколко просторни статии на наши известни учени - руси, 

професори при Соф . Държавен университет, - включени в 

Лкадсмич111 1 я противоалкохолен сборник (издаден през 1927 
r щ. от туне 11тското въздърж. д-во ). 

9. П ()ч1111 ·Ja 1~аписвш1с на обемиста статия на Янков върху 
11р111щ1 1 1111а · 1 ·с ма ·1а ренегатството по отношение на въздържа

,, 1· ; 111ото н 1 1 11 ЖL' 1111 ·. Въ11р сш1та статия беше включена във вто
рш1 1 :111('1\111•1 (· 11 111ю' 1 ' 111юалкохолсн сборник 11 а Студентското 
111, 1/1 1,р 1 ,1 l t'J IIIO )\ 1\0, 

1(1 1 р 1,1 111111 11а coф11ii ·1 ото Гражданско 11сутр . 

111 , 1) 11 , р 1 ,11 t'J III! ) )1 11\) ,. l!il ' II J I J lt:11 '1\11" , ·л J_\ СЛIIВШIСТО на двс-

11 1 р , 1 1 J1,11111 11 111, 11 11 , р 1 1 )lp >1 l.'t·т1 1 a „11 01111 н11 11 " 11 „Обнова". 

11 11 11 •11111 11 111 11 11 1 ·,1 J\ illl • 11а 111 , р11i1та 1·ш1нма , Веч ер 11а 

(11 ,1 11 , 1р11 11 1 1 1 11 11 у1 11111" 1 р1·1 1111 ро1н1м11 1 1 1:с 1ц)· 1 · " 1·унс 11тство, и з 

щ·п· 11 , 1 1 1,1 1, 1111 щ 1111 •;1110 1 0; 1н м ·11 l'x в · ф11ii сю1я Вос11с1-1 

1 JI 1 (J\11\ \ l~)lll ) 11:1 1,1 :~11рш1 11) \) 1'0. 
1 • 11 11• 11 111 '111 11р1 ·а11 1 1 · 1 11 ра1 1 · 11 о "1,щсстшша 11 с 11 а uнсоко 

j)ill\ l ll l ЩC l l il (' 'J lt'KOl''l'O\lil l lC l( il · 1а;1 1·ра 1 1 1 1ч 1 1а CД I IOMCCCЧIJa скскур

· 111н но У 1 1 1 ар11>1 , Чсх 11 > 1 11 Л11с· 1 ·рш1 ; 1 юкш 1 с1:-1 като научен ръко-

1юю 1 · 1 ·с; 1 щюф. Иван Иuа1юu . Участвуваха 15 студенти агро1 10-
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ми на широки демократични начала. Положени бяха всички 

усилия за издействуване и получена значителна материална 

субсидия от М-вото на земеделието за участниците и ръково

дителя. /Лично Янков в последния момент доброволно се отка

за от участие в екскурзията, за да се посвети на организиране 

през това време голямата акция за популяризиране и събира

не на средства във Варна през лятото на 1930 год. за изгражда
не на Студентския дом в София. 

13. Многобройни почини на Янков в най-различни меро
приятия за популяризиране и провеждане в най-широк мащаб 

събирането на големи средства за изграждане на Студентския 

дом в София - днешния Студентски дом на културата, и то по 

време на най-тежка икономическа криза в страната. Работата 

се провеждаше колективно начело на Студентския комитет за 

изграждане на Студентския дом с председател Васил Янков, 

под патронажа на Гражданския комитет за построяване на 

Студентския дом . Вън от скромното уговорено възнагражде

ние от Гражданския комитет за построяване на Студентския 

дом, Янков доброволно вложи двойно и тройно повече време 

и работа за постигане на желаните резултати в периода края 

на 1929 r. - средата на 1932 rод. и дори по-късно. Това личи от 
официалната покана на Гражд. Комитет във връзка с полага

не основния камък на Студентския дом на 30 май 1931 rод. и 
от многочислени свидетели като проф. арх. Станчо Белковски, 

проф. арх:., Ив. Данчов, Стилиян Чилингиров, Тома В. Томов, 

епископ Иосиф, проф. д-р А. Червенаков, Татяна Киркова, 

заел. арт. Ангел Манолов и мн. др. 

14. Почини и провеждане на редица успешни концерти на 
пианистката Тамара Янкова за нейната растяща творческа 

изява и в материална подкрепа на различни въздържателни 

организации, за студентите от пострадалите от земетръса об

ласти на България и за фонда за изграждане на Студентската 

почивна станция в Берковица (1925 - 1930 r.) 
15. Почин и провеждане на концертната продукция на на

предналите ученици на проф. Ив. Торчанов в памет на негово

то дело - в полза на Акционния комитет на ученич. въздърж. 

дружества в София. 

16. Почин и провеждане на концерта на пианистката Еле
на Янкова-Колтоновска с АСО (Акад. Симф. Оркестър) в БИ

АД на 14 май 1931 rод. за творческа изява и цялостна матери7 
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ална подкрепа на фо11да за Студентския дом в София. 

17. Почин и провеждане на чествуване на 35-годишната 
културна и обществс11а дейност на писателя и обществению:1 
Стилиян Чилингиров от бъл1-арското студентство през декем
ври 1932 год. в салони 11а 13ое1 шия клуб. 

18. Почи11 и провсждс111е u зала „България" на 8 април 
1940 год. на концерт iнt Тамаrа Янкова в памет на пианистка
та Елена Янкова - Колто1юuска за фонда в полза на бедните 
студенти и уче111щ11 пр11 Държ. Музикална академия. 

19. Почи11 за ОТКЛОШIВаllС 11а l!ИЩОЖIIИЯ материален откуп 
за отслужва11е ш1 редов11ата трудова rюuи11110ст и действително 

отслужване при 11слсс1111 усло1тя в трудоnото горско стопанст

во „Тича" - Вар11с11ско ; 11роявс11а там усърдна работи n про
дължение на 8 месеца - от I а11р11л до 8 декември 1935 rод. Сто
рен почин за съзщшш1с 11а фо11;1 ·н1 11 ·1граждане на паметник за 
загиналите 13 трун. горско сто щ111 ·тво „Тича" по време на 

изпълнение щ1 О'r·счсс· 1 · нt,;11ш1 нъm·. 

20. Поч1111 11 ·ъ·1 ·рун1111чсст1ю · 1а 11здаоа~1е на единствения 

брой на вест1111к ,1 1 лгарt:ка Г сарабил" през есента (28.[Х) 

1938 rод. от името 1ia ·1,ю ·н1 1н1 ж11вущ11те в България бссараб
ски българи, 11 случаii ·то rсщ111111 с т ·.1 авършването на величе

ствения храм-памс· 1 · 11111< катснрш1а•1·а „ о . Преображение" в 

rp. Болrрад, в знак 11а 11р11 ·н1атсJ 111 )СТ на 11ашите сънародници 

в Бесарабия, към руск~н1 11арон 11 8О-rо11.1111и от създаването на 
Първата пълна бълп.1rсю1 п1м11а ·111я о лrрад. 

21. Лочини за осъщсс· 1 · ш1щ111с 11а повишена дейност на 

Гражданското стеногр. ,Jl,ryж ·ст1ю „Л11то11 Gезеншек" в София 
през 1936 rод. , като пр дсс;щтсJ1 11а ;1- вото. 

( ... ) 

Б. След 9 сс11тсм щ>I1 1944 roдii11a 

1. Доброволно кръооцарс11ис от името щ1 Взводн превода
чи при Щаба на войската в 11ачалот 11а 1945 rод. по време нн 
Отечествената война. 

2. Особени усилия за лродължава11с и осмисляне на Праз-
11ика на българската земя и прс11ме11уване по-късно на Праз-

11ик на българската земя и земеделски труд. Написване на го

лям брой ентусиазиращи лозунги, на съответни директиви и 

осигуряване на подходящи стuтии и изказвания от държавни-
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ци, общественици и специалисти. Сътрудничество при издава

нето на специални юбилейни броеве на „Земеделска защита" 
на М-вото на земеделието и ОЗЕПС- Общия земеделско-про

фесионален съюз - от 1945 г. до 1948 гад. и вестник „Земя" 
през 1949 гад. (Топа се вижда и от заповед No 493 на М-ра на 
земеделието д-р М11х. Геновски от 20. XI. 1945 гад. - Наредби, 
бр. 17) . Специални статии и от самия Янков в сп . ,,Земя и 

труд" - кн. 1, 1945 r., и в. ,,Изтрев", бр. 3 LЗ от 1947 гад. 
3. Почин за възстановяване на Празника на българската 

земя и земеделски я труд, за който с помсстс11 аргументира11 

повик - в бр. от 14 март 1965 г. на в. ,,Кооперативно село" . 
4. Изготвяне от Янков на планове за написnанс на голям 

брой теми от съответни специалисти във връзка с разни сел

скостопански кампании в продължение на 1946 - 1950 гад. Взе
ти мерки тези пла11овс да бъдат максимално осъщсстnени ка

то статии в нашите вестници и по радиото. 

5. Личен почин на Янков за написnанс на повече от 40 ста
тии за разясняване на селскостопански въпроси, предимно 

през времето 1944-1950 гад. , най-вече във в. ,,Земеделско зна
ме" и по-рядко в „Земеделска защита", ,,Отечествен фронт", 
,,Изгрев", ,,Народ". 

6. Почин (заедно с покойния колега Алекс. Пенчев) за 
създаването на Земеделски музей при М-nото на земеделието 

и горите - утвърден по мотиnиран доклад на Янков от М-р 

Мих. Геновски 11а 23. III. 1946 г. 
7. Особени усилия за полагане на основния камък на Зе

меделския музей е осигуряване от М-вото на земеделието на 

ценната изложба на художничката Тиха Тихинова от В. Търно
во, посnетсна на предстаnящи близо 50 nнушитслни експонати 
за тогавашното селскостопанско материално производство и 

домашен бит. 

8. Почини за популяризиране и подкрепа на Съюза на зе
меделските възпитаници чрез няколко статии въn в. ,,Земедел

ско знаме" и в. ,,Земеделски възпитаник". 
9. Почин :ta присъединяване на обществеността по случай 

чествуването на 30-rодишнината от гибелта на витяза бесараб
ски българин генерал Иван Колев. Поместена е статия от Ян

ков за него в брой от 29 юли 1947 г. на в. ,,Изгрев" и из1-1сссно 

слово на гроба на генерала от името на потомциитс на беса

рабските българи ( след речта на генерал Вл. Стойчев от име-
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то на М-вото на нар. Отбращщ). 
10. Почи1111 за двукрап111 съ1щеч11н11и слециални срещи от 

страна на живущите 13 София бссарабсю1 бълrарн и южнорус

китс българи и техните лотом11и с академик Ник. С. Дсржаuин 

на 4 април и на 9 октомвр11 1945 гад. Пърuата среща се състоя 
в дома на ссмеi1стnото 11а гсро11ч1ю загиналня партизанск11 

деец Леn )Келязков, а втората - въn пилата, обитавана от Дср

жавин в Княжсnо. Ни него са връчени ш1тсрссни веществени 

спомени. На свой ред акад. Дсржав1111 предаде сnои рецензия и 

отзив за фолклорното дело 11а полк. Георги Н. Янков и народ

ните певици Елена и Н1ша Я11коn11. 

( ... ) 
52. Статия от В. Янков n сп. ,, Читалище" , ю1. 3, ] 962 r., за 

Студентския дом на културата в София. За целтu бе напр,.ше11 

отпечатък n 100 екземпляра, изпратени до активни сътрудници. 
53. Предложение до ръкоnодството на „Кратка българска 

енциклопедия" за поместване на заглавие ("статия") - з;~ Сту
нс11тския културен дом в София. Предложението прието и 

11зпълнснисто му осъществено от В. Янков. 
54. Поднасяне на поздравителни адреси от бившия Сту

нс11тсю1 строителен комитет на многозаслужилите дейци за 

1111 ·рюкдансто на Студентския културен дом - основоположни-

1111тс 11а фонда зu изграждането и 1-ш Гражданския комитет -
< 'т 11 J 1~н111 Ч11m111r11ров и Тома В. Томов - по случс1й тяхната 80-
1111111111111111:1 11рс · 1 1961 год. За целта уведомени и ръководството 
11:i ( ' 1 унt 111л 11н Щ)М на културата, и редакцията на в. ,,Студент
, 1 , 1 , р1111у11,1 " l lp11 1юссщс1111сто в дома на Чилингиров напра-
111 1111 1 llllt\ll 11 1i1 IIJI 1ум, IIOJ(HCCCII но-късно на юбиляра. 

, 111'1 1111;1111 111 · 11 ; 1с1ювстс 1ш бившия Студснтскн строи-

, 11111 1 111 ; 1анt·11 11:1 ]. XI . \9б2 1·. по случай смъртта на 
1 1 

, 1н· 1 р11 1 н11 1,1 Тома Н . Томов, 11здадс11 от Сту-

J11 1 11 111 ,,.,, 11,1 1 11 l 1J(i2 1-. 1 Irюскт за текста да-
J1 11 111 1111 1111 

,J 11111111111111111·;1111111111 }1111 1111 °1:i Тома В . Томов 1ш 4. XIJ. 
111/1 1 11111 

. н 11111\ll' lllltl 1 11111111 111 }1111 011 11 " 'JJ.lll>III CJ<OTO дружество" 

1:1 ' l 'iш: , 11 ' 1111\11111 11,1 j!l'J J.l' ll\)'I\) IIOMCIIIIO CI, ра1111с от Котлен

\' \ :i 1 ,, нру I l 1:1 11 < '11фш1 11:i Ю. 1. 11Hi.1 1 ·<щ. 

,11 < ·1 :i 11111 111,1111. ,,Стунс 11т ·ка тр11 у1ш" (17.Xll.1963 г.) за Ст. 
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Чишrnгиров и Тома В. Томов, по случай 1 година от смър'гта им. 
60. Предложение до ръководството на Студентския култу

рен дом да бъде уредено подходящо тържествено събрание с 

концерт от самодейните състави при Дома по случай 60-го

дишнината от полагане па основите на фонда за изграждане на 

Дома, извършено от Ст. Чилингиров, Тома В. Томов и м-р Ив. 

Шишманов през учебната 1904/1905 г. - Дадено е съгласие от 

ръководството на Дома в края на текущата календарна година 

да бъде проведено такова тържество. 

( ... ) 
Служебна щатна и извъ11щат11а дей11ост 

Дотук са изложени предимно почетни обществени задачи 

- почини и мероприятия. По-долу са посочени щатни длъжно

сти или хонорувано извънщатно сътрудничество. 

1. Ведомство - Министерство на земеделието и държавни

те имоти. Последователно директор на допълнителни земе

делски училища в селата: Ръжсво Конаре, Пловдивско; 

Црънча, Пазарджишко; и Горни Дъбник, Плевснско, от 1942 r. 
до 1944 r. По-късно - от 1 март 1944 до 15 септември 1950 r. -
инспектор, заnеждащ службата, референт на Селскостопанска

та информация и пропаганда; за въпросната дейност са издаде

ни две похnални заповеди на Министерството - № ( ... )от( ... ) и 
№ ( ... ) от ( ... ) - от министър Геновски и от министър Георги 

Трайков, а през 1948 r. при първомайско съревнование удосто
ен като отличник по профсъюзна линия . Също положителна 

атестация за дейността на Янков- от прекия му началник, зам. 

началника на административното отделение при М-nото Ал. 

Иванов - на 15.III.1950 r., за времето от 01.VII.1948 г. до 

01.III.1950 r.; изтъква се истинското положение, че въпреки на
прегнатата дейност на службата „Селскостопанска информа

ция и пропаганда", тя е била редуцирана по бюджетни причи

ни в течение на няколко години (1946 - и преди до 1948 -
1950), като персоналът е бил сведен от няколко души на един 
ръководител и един технически помощник. За естеството на 

въпросната служба свидетелствува и мемоарната бележка на 

Янков, съставена при напускането - 15. IX. 1950 г., относно 

протичащата работа средно в един ден. Също така: служебни 
бележки от Дирекцията на печата и редакциите на вестниците 

„Земеделско знаме", ,,Народна младеж" и „Изгрев" от есента 
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на 1950 r.; както 1t блаrодарствс1ю писмо от зам. министъра др. 

проф. Иван Георгиев, 1947 г. 
2. Изпълняnайки своя патриотичен дълг, като призован 

военнослужащ ефрейтор Янкоn е бил преnодач от руски на 

български език r1ри Щаба на войската - Министерството на 

JЗОйната, през времето от( ... ) юли 1944 г. до 15 юли 1945 г. За 
неговата работа най-добре говор11 атестацията на началника 

11а съответната служба при М-вото на пойната - подпоручик 

Слави МарпнюJЗ, № ( ... ) от 1945 г. 
3. Междувременно, с1Зръх пряюпа си работа, от 15 май 

1945 r. до април 1946 г. Я11ко1З е из11ъл11я1Зал службата радио
приемател при Д11рекцията ш1 печата n службата ИРБ (И11-
формацио11е11 рад110 бюлет1111). шщетелствува служебна бс
лежка-атестац11я от 11ачал11ика 11а Българска телеграфна аген

щ1я Емил Д. llем11ров, т 16.11.1949 r. 
4. За nремето от м. юни 1952 г. до 1 март 1955 г. Янков 

изпълняnа длъж1юст11 11ри Култур110-просnетния отдел на Цен

траш111я съ13ст 11а ъюза на народните читалища: завеждащ 

сектор ,Печат"; тех1111чески редактор и секретар на сп. ,,Чита

лище"; з,шеждащ сектора „Организация на лекциите" при На-

1~11011ал11ата лекторска група. Дейността с отразена твърде убе

нитстю от атест,щията от главния редактор на сп. ,, Читали
ще" Дим. Угрин - 09.VI.1955 r. 

5. В продължение на десет години - от 1955 до 1965 г . -
Sl11ко1З се насочи към преводаческа, рецензентска и редактор

ска нсfi1юст от руски на български и от български на руски 

(' 111к . И ·шършвана е работа на договорни начала с държавните 

111нат1.: ; 1 ·т13а „Земиздат", ,,Народна култура" и „Наука и изкуст-
1111', 11 IIM '11110: 

1/ щн, .. 'Зсм11здат" 
1/ 1'1 ·н11к п1ране на книгата „Резкият подем на един кол

''' 11р11нщ от руски на български език, 1955 r. (прсnодач-ди-
111 1 111111, 1 1111 .,'kмиздат" Гроздан Димитров). 

' 1 111~с11111ра1111 редица преводни и оригинални трудове 

11111 1 1'1 ) l'J 1) 1·. , 11аii-значителен от които ръкописа за „Рус-

111 111, 11,11н 1.11 1• с;1скостопански словар-наръчник" от агр . Ио-

111ф 1 1111,1 1 11 · 11 11 11 . l l111щn (над 1000 страници). 
1/ 11 pl 1 11) Н 1·. рс1щ ктирал преводен труд от български на 

р 11 11 (' 1111 111111 ·р ·11тстски учебник „Зсленчукопроизводст-
1111" 01 111 аж·м111, р.) ~:t калов и проф. д-р Вик. Колев. Автори-
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те са изказали задоволство от работата на редактора в смисъл, 

че е подобрил превода. 

4/ През 1959 г . заедно с трима колеги е превел от българ

ски на руски език книгата (университетския учеб11ик) ,,Лозар
ство" от акад. Н. Неделчев и проф. Милчо Кондарсв. Ающ. 1 Iс
делчев е изказал писмено благодарност на Янков „за отлично 

сътрудничест1ю при превода на книгата"; редактора на прсво

д<L Вл. Римша в своя докл<Lд с посочил качествената работа на 

частта от книгата, преведена от Янков. 

5/ През l960 r. е бил преводач от руски на български език 
на книгата „Царевицата" от А. С. Шевче1гко; преводът също 

така е бил високо оценен от „Земиздат" и Полиграфиздат. 

6/ при изд. ,.Народна култура" 
1/ Избрани произведе11ия от Глеб Успенски - белетрис

тични, превод, 1956 г. 
2/ ,,Млади сърцn" от естонския писател Ернн Крустсн, 

превод от руски на романа, 1958 г. 
Компетентни лица са се произнесли за качеството на ра

ботата в благоприятен смисъл. 

в/ при изд. ,. Наука и изкуство" 
1/ Превод на книгата „Руска съветска музика" от Келдиш, 

L961 г.; при особено благоприятен отзив от редактора Ал. Аба
джиев. 

2/ Редактир:шс на бълг. Превод ( от К. Ганев и Снеж. Ба
рова) на книгата „За изкуството на клавирното изпълне11ис" 

от проф. Нейгауз, 1963 г. 
3/ Превод на книгата „Пред дверите на майсторството" от 

Коган, 1962 г. 
4/ Редактиране на превода (от преподавателки в Муз. гим

назия Куруджиева и Илиева) на книгата „За работата върху 

музикалното произведение" от Алексеев, 1963 г. 
5/ Превод на сборника „Статии върху системата на обуче

нието по пеене в РСфСР", 1963 r . 
6/ Редактиране на книгата „Как да разбираме музиката", 

1963 г. 
7/ Редактиране на книгnта (превода) ,,Руски композитори 

от края на XIX и началото на ХХ век" от )Китомирски, 1963 r. 
8/ Превод на книгата„ Чарли Чаплин" от Кукаркин, 1963 r. 
9/ Редактиране на книгата (превода) ,,Що е програмна му

зика" от Арановски, 1963 г. 
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10/ Превод на кнш'ата (11а руски) ,,Опера" от Е. Чорная, 
1964 г. 

11/ Редактиране LШ книгата (прс13од) ,,В. А. Моцарт" от Е. 
Чорная, 1964 г. 

12/ Превод от български 11а руски Албум „Варна", 1964 г. 
13/ Превод 1ia книгата „История на западноевропейския 

театър", 1965 r. (том IIJ). 
14/ Превод на к1111rата „История на западноевропейския 

театър" , том IV, София, 1966 r. 
15/ Превод на книгата „Пътища на американската музи

ка" от В. Конен, 1966 г. 
Особено висока оценка са получили преводите на големи

те книги „ Чарли Чаплин" и „История на западноевропейския 
театър" в рецензиите на редакторите на издателството. 

r/ Издашш па М-130 на земеделието 
През 1957 и 1958 год., след издържан конкурс, е бил xo110-

py13u11 преводач от български на руски език на резюмета, 

съдържания и др. материали на списанията, издавани от ре

накцията на селскостопанска литература при М-nото; вкл. пре

води от руски за Международното списание, 1964-1965 г. 
д/ Преводи за вестници 

,,Коо11срати13110 село" и „Земеделско знаме" - научнопопу
т11 1111 стат 1111 11 статии със селскостопанска тематика, глаDно 

11р ·1нщ 11 от н . "Правда" и „Сельское хозяйст130". 

t·/ 1 /р ·11он~1 1111 11ауч1111 1111ститут11 
l lр1·1н1н11 0·1 11,; 11·щ1ск11 на руски на доклади, резюмета и 

1,1 l la y•11111 11 lt'JI ')\ОIН\ТСЛСЮIЯ ltНСТИтут по неврология И 

111 11 1111111111 , 1'1·11 (1;1111 а11ск11 фармацеnтичено-11зслсдователски 
1111 1111 •1, 1 11 111 11 1:i 111·11111· ·: 11роф . · м. Шаранков, проф. Гав-

1' 1 1111111 , 11р1нl1 М,1р1111 I IL"1po11, проф. Дим. Атанасов, 
111 11111• 11111 , 111111 И 11 1,ож:в, ст. 11аучс11 сътр. д-р Нс-

1 

IЩ /, 1/1 I IS 11 1 1111 /, ,11•. n, ,. / - 27. 
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БЕЛЕ)ККИ 

източници 

1. Централен държавен архив - ЦДА 

Фонд 1548 к - Васил Г. Янков 
Фонд 108 к - Стилиян Чилингиров 
Фонд 264 к - Министерство на вътрешните работи и на

родното здраве 

11.Архив на Национален студентски дом 

111.Периодични издания - в Народна библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий" (София) и Народна библиотека „Иван Ва
зов" (Пловдив) 

Вестник „Студентска борба" (1929 - 1941) 
Вестник „Студзов" (1930 - 1931) 
Вестник „Академик" - Плевен (1931) 
Вестник „Студентска трибуна" (1963, 1972) 
Списание „Читалище" (1962) 

IV.Книrи, сборници, издания 

на Академичен център за литература и култура 

,,Книга за Студентския дом", С. , 2002. 
,,Спомени за Студентския дом", С., 2003. 
,,Създателите на Студентския дом", С., 2003. 
Юбилеен лист „70 години Студентски дом", 14 май 2003. 
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ЗА ТЕКСТОВЕТЕ В ТАЗИ КНИГА 

I 
1. 8 деке.м.врий и неговото от.празнуване - Студент.ска 

борба, бр.5, 08.12.1929. 
2. Pro Domo Suo - Студентска борба, бр.7, 28.12.1929. 
3. Акцията по Ст.удентскш1 до.11,1 - Студе11тска борба, 

бр.8, 08.02.1930 и в: К11ига за Студентскш1 дом., С., 2002, с. 71 
- 72 (със съкращения и без посочено име на автора). 

4. Дум.ата на българскш1 студент. - Студеюпска борба, 

бр.9, 01.03.1930 и в: Създателите на Студентски.я дом., С., 

2003, с.32. 
5. Да си по.1погне.м.! - Студентска борба, бр.10, 20.03.1930. 
6. Ден на студент.а - Студентска борба, бр.15, 22.05.1930. 
7. Да изградил~ своя дом.! - Ст.удетипска борба, бр. 1, 

24.10.1930. 
8. Доклад на Централния ст.удетtтски ко.м.ит.ет за изграж·

дане Студе, tтски дом. в София за дейността лtу, развита от 27 
юлий до 15 ное.11,1.врий 1930 година -ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.с. 312, 
л. 1- 2. 

9. Часът удари! - Студентска борба, бр.6, 08.12.1930. 
LO. Студентски.ят дом.. Д-р Поберецки в Софшz. Раэговор 

(J председателя 11а Ст.удент.ския кол~итет. В. Янков - Студзоа, 
Jp.3, 03.02.1931 и в: Кт-tuга за Студет-ипския долt, С., 2002, с. 74 

- 75. 
1 1. В тшдвечериет.о 11а наши.я Долt - Студентска борба, 

l1p 11, 22.03.1931. 
1 • Студентството и неговш1 Долt - Студентска борба, 

l1pl , •l.011 . I931. 
1 \ (' 11·1) ка.,11ъка - Студентска борба, бр.19, 26.07.1931. 
1 1 l(1·11Jt111 11а студетпа - Акаде.11tик (Плевен) , бр.2, 

111 11 11111 
1, ( '1111 •1>,·11111с1111юто и неговш1 Ден - Студентска борба, 

1111 1• 1 11 1 ,, \ 1, 
111 , //1,111/ 11 Jlllt 11('1110 на Студентски.я долt - Студентска 

(Jfl/I1//1 , ltp \, 111 11 \1)11 . 
11 / ,11111 1r/i11111,c· С111уде111пска борба, бр. 8, 02. 04. 1932. 
1 ~ < 11111 111,111 1/11 11111,•upoa и студентството - Студетпска 

IJOfl/1(/, 1р \, 01 Ol.1 1JH 
11> / •', >1111 11,110 11110 1111,р.11с~:с111во - Студетипска борба, бр.11, 
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24.05.1933. 
20. Студетпство и обществена подкрепа - Студенmсl(а 

борба, бр .5 , 05.11.1933. 
21. Cmyдellmcкuяm до.м. в София. Най-съкроваюто пости

жеllие 1-ta БНСС- Студентска борба, бр.6-7, 25.08.1940 и в: Кни
га за Студеllm.ския дол1., С., 2002, с. 139 - 142. 

22. Ед11а 1tезабравил1.а дecemгoдuut1tu1ta - Студентска бор
ба, бр.17-18, 09.08.1941 и в: Книга за Студентски.я долt, С., 
2002, с. 145 - 146. 

II 
1. Студе111пският до.м. !la културата - Чит.алище, 

кн.3/1962, с. 27. 
2. Слово, произ11есено от Васил Г Я1tков lla тържествеllо

то събра!lие lla 30.Xl.1963 г. в салона 1ta Славяllското дружест.
во - София, уредетю от н.ултур1tата дружба ,,J(отле1tски край" 
по случай eд1Loгoдшu1Lu1Lama от слtъртта !la То.ма В. Тол~ов -
ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.с. 108, л. 1 - 7. 

3. Двал~а от създателите на Студетпския културе1t долt 
- Студе1tт.ска mpuбylla, 17. 12. 1963 и в: Спомени за Cmyдellln
cкшt до.м, С., 2003, с. 43 - 44. 

4. Слово за Виктор Ичков (07.08.1970) -ЦДА, ф. 1548 к, оп. 
1, а.е. 112, л. J - 2. 

5. Някои лю.11·tенти от една обща дей1tост, в която взелtа
~ие живо участие проф. архитект Иваll Данчов с проф. архи

т.ект Ста1tчо Белковски във връз1щ с uз?paждallemo на Сту
де1tтс1щя до.11t в София -ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.с. 321, л. 1- 3; 
публикувано в: C11oлte1tu за Студе1t111.ския долt, С., 2003, с. 45 -
47. 

6. Проф. арх. Иваll Данчов - Студе/l/nска mpuбylla, бр. 5, 
24.10.1972. 

7. На в11ил1анието 1ta при.ятелит.е-активисти при Студент.
скш~ до.м на културата в София -1.ЩА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 323, л. 
l - 1 О; публикувано в: Спа.мени за Студентския до.11~, С., 2003, с. 47 
-55. 

III 
1. Пис.11-10 до Mu1tucmъpa на вътре~иllите рабат.и и народ

ното здраве (04.05.1931) - ЦДА, ф. 264 к, оп. 6, а.с. 1474, л. 40. 
2. Пис.11-10 до Ми!lистъра на вътрешните работи и народ-
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,юто здраве (16.10.1931)-ЦДА, ф. 264 к, оп. 2, а.с. 8144, л. 136. 
3. Пислю до МU1шстъра 1-1а въmpeiu1tume работи и народ-

11ото ,здраве (12.11.1931)- IJДA, ф. 264 к, оп. 2, а.с. 8144, л. 132. 
4. Пислю до Стилиян Чилингиров (26.11.1931) - ЦДА, ф. 

108 к, оп. 2, а.с. 2491, л. 52. 
5. Пис.11~о до Стилшщ Чили11гuров (0L.01.1932) - ЦДА, ф. 

108 к, оп. 2, а.с. 2491, л. 53. 
6. 10-та годши11и1Lа 11а Студе11111ски.я до.11-1 (телегра.л1а) -

Cm.yдellmcкa борба, бр.2, 08.12.1941. 
7. По ·зд1юиш11е;1е11 адрес до Стилиян Чилшt<''UJЮв -ЦДЛ, ф. 

108 к, оп. 2, а.с. 14, л. 1 - 2. 
8. Пислtо до А11;.>ел Ма11олои (25.05. L 970) - Архив 11а Нацио

нален с111уде11111ски до✓и. Ориr1111алът с llр11тсжш1ис на ссм. Ма

нолови. 

9. Пис.11t0 ди Ангел Манолов (14.06.1973)-Архии ,ш Нацио-
11ален студе11тс1ш до.111. Ориr1111алът с притежание на ссм. Ма-

11олови. 

l0. Пислю до Недьо Алекса11дров (03.04.1974) - ЦДЛ, ф . 
1548 к, оп. 1, а . с. 420, л. 3 - 4. 

l L. Сыпрудтщи в акцшипа но иозграждането на С111уде11111-
с1щ.я до.111 иСофия - редовllи и извъ11редllи - ЦДА, ф. 1548 к, оп. 
1, а.с. 324, л. 1 - 7. 

IV 
1. / /11с 110 0111 11роф. Стефан Балал1езои до к.11tета па Тапшр 

//111111и>.111'111, (25.06.1930) - ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.с. 310, л. 6. 
1 111 fi11'1//(/J/1(l сесия lla все - С111уде11111ска борба, бр.16, 

11 ' t )( 1, 1 t 1 ' 1 
/'111111111,11 m 2000 лв. от д-р Хр. Сокеров (28.03.1932) -

/( ( \ , •1• 1 IK 1. 011 1, а.с. 310, л. 9. 
1 111 11111 111·111 111 1ki11юc11111za на Изпъл11ителния колш111е111 

111 /,/11 ( /') U /1) Р) Vf редооен ко1t?рес на БНСС. 24 - 26 
,• ,'f' /1, /'1,1111,то, С', 1932, с. 9. 

{, •, 1,,,,,11111, 1111111111}(/i 1)-р Л,шстас 10. Тотев (20.12.1950) 
- / Ul \ •1• 1 IH 1 1 1111 1, ,t l' н, л. 2. 

r, /,·, 11111111111, 11111 1111m/1. 1111.1. //и. Да11чов - ЦДА, ф. 1548 к, 
1111 1, 11 1 11 JI, , 

7 1{, 1 1111111111111 11111 /,1111,111(1 /{111жошt - ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, 
:1 ,l ', 1 1, 1 1 1 

Н //111 1111 11111 //11 1111 l/111111111111m1 1/ачl'в (Великден, 1972) -
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ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а . е. 316, л. 4. 
9. Пислю от Недю Александров (1974) - ЦДА, ф . 1548 к, 

оп. 1, а.е. 420, л.5 . 
10. Писмо от Ганка Kollcma1-tmu1toвa, директор на Цешпра

ле1t студентски до.111. (юни 1974 г . ) - ЦДА, ф. 1548 к, оп . 1, а.с . 429, 
л. 1. 

V 
1. Кратка автобиография на Васил Георгиев Янков - ЦДА, 

ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 1, л. 3 - 5. 
2. Из Бележки върху всестранната култур1-10-общест.ве1-1а 

дей1-1ос111- на Васил Георгиев Я1tков през 45-годишен период (1920 
- 1965) - ЦДА, ф. 1548 к, оп. 1, а.е. 273, л. 1 - 29. 
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l l ортр1:т1ш снимка 

11 :1 ll нt· 11 J 1 1 • Я11 ков от 70-те години . 

Студентският строителен комитет при Българския национален 

студентски съюз на стъпалата на паметника на Цар Осводител в 

София. Третият сред правите от ляво на дясно е Васил Г. Янков. 

(Снимка във в. ,,Студентска борба" , бр.8, 02.04.1932) 



Васил Г. Янков на срещата с ветерани от акцията за построяване на 

Студентския дом - в Централния студентски дом, 1974 г. 

Общ план на участниците в срещата с ветерани от акцията за 

построяване на Студентски дом - в Централния студентски дом, 1974 г. 

ТЪРСЕТЕ КНИI ИТЕ 

ОТ БИБЛИОТЕКА 
ИСТОРИЧЕСКИ СЕМИНАР 

f/Л ЛКЛДЕМИЧЕJJ ЦЕНТЪР 
ЗЛ ЛИТЕРЛ ТУРЛ И Ю/ЛТУРА 

ПРИ JIЛ l(ИOIIAЛF,JJ СТУЛПНТСКИ ДОМ 

Кпига за Студетпскшz дом. 
Докумеиталеп сборпик, С., 2002. 

Спо.меии за Студетпския дом, С., 2003. 

Създателите иа Студентския дом. 
Каталог иа избожба, С., 2003. 

Васил Г. Янков. Думата па българскшz студепт, 
с., 2004. 

Гражданският комитет за построяване 

иа Студептски дом (1910 - 1949). 
окуметпалеп сборник, С., 2004. 
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