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Протокол 

 

През месец декември 2021 г., се проведе редовно заседание на Съвета 

към НСД, съвместно с членовете на Експертната комисия, в дистанционна 

форма, чрез размяна на електронни съобщения между членовете на двата 

органа. Изцяло онлайн протекоха заседанието и подготовката на 

студентския празник – 8 Декември, поради епидемиологична обстановка в 

страната и забраните от здравните власти.  

Студентският празник протече под формата на юбилейно събрание на 

членовете на двата органа, съчетано с празничен-концерт и церемонии по 

връчване на студентски награди и отличия. 

 

Христиан Даскалов, 05.12.2021 г.: 

Здравейте колеги, 

Изпращам Ви малко идеи за събитието в сряда. 

Хубавото е, че осигурих неговото заснемане и излъчване онлайн при 

минимални финансови ангажименти за НСД, за да остане спомен от 

изявата ви на "родна сцена", колкото и сбита да е тя, заради 

антиепидемичните мерки, които не предполагат прекарването на твърде 

много време в затворено помещение. 
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Точно в 17:30 ч. Откриване с изпълнения на Академичен хор "Ангел 

Манолов" - 2/3 изпълнения, 10-тина минути. По възможност 

"Галдеамус игитур". След това А.Х. може да продължи със своя регулярна 

репетиция до коктейла, който е към 19-00 ч. 

17:40/45 ч. Връчване на студ. литературни награди "Георги Черняков" - 

води Анжела Димчева, председател на Обществото на клуба на младия 

писател "Д. Дебелянов" при Студ. дом - както на студентските 

литературни награди, така и на представянето на книгата са отредени 

по 30-тина минути. - за слова и приветствия, за връчване на награди и 

протоколности. Трябва да бъдем телеграфни. 

18:00/05 ч. Изпълнения на  АФА "Иван Тодоров"  - 2/3 изпълнения, след 

преобличане колегите могат да се върнат за по чаша вино във фоайето 

след 19-00 ч. 

18:15/20 ч. Представяне на книга "Домът и Университетът" - слово на д-

р Даниел Парушев, който може да сподели както няколко думи за книгата 

и инициативата, така и за ролята и каузите на НПСС като представител 

на студентската младеж днес. Няколко думи ще каже и представител на 

Нац. литературен музей, ако уважи събитието, както и представител на 

Софийски университет. Аз като автор ще кажа не повече от 2-3 изречения 

с които да призова хората да си купят изданието, за да подкрепят каузата 

за създаване на студентска читалня в Студентския дом. Останалото 

сами могат да си го прочетат в изданието. 

18:40 ч. Изпълнения на ФВФ "Дилмана" - 2-3 изпълнения. 

18:50 ч. Връчване на годишните награди за принос в развитието на Студ. 

дом и закриване.  
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19:00 ч. Край на събитието. Коктейл във фоайето до 20:00 ч.  - коктейлът 

ще бъде скромен откъм обем на услугата, т.е. ще е на принципа first come - 

first served. Правя тази уговорка, за да не създам погрешни очаквания за 

събитие тип „празничен банкет“. Такива всяка организация може да 

организира самостоятелно покрай празниците в централното фоайе или в 

Камерна зала  - просто трябва да запазите дата при г-жа Пенева. 

Програмата може да претърпи някакви изменения, особено ако такива 

постъпят по Ваша инициатива. Просто не можем да удължим времето. 

Както видео-заснемането, така и коктейлът са уговорени за точни часове 

и началото и краят им не са гъвкави.  

Влизането в Камерна зала за изпълнителите ще се осъществи откъм 

репетиционна зала 310  на ет. 3, т.е. по стълбището към ул. Аксаков  - там 

има много удобен вход-изход към Камерна зала. Така ще се гарантира, че 

няма да има смесване на потоци от хора с цел спазване на 

противоепидемичните мерки. За преобличане можем да запазим и други 

зали, които са необходими. 

Тази година, празникът на студентите - 8 декември, се отбеляза в 

Камерна зала на Националния студентски дом. Представители на 

академичната общност се събра за няколко знакови събития.  

Г-н Христиан Даскалов, поздрави гостите с думите: „Честит празник 

на всички настоящи и завършили студенти! Студентският дом е едно 

уникално място, еклектично пространство от художествено-творчески 

характер: под един покрив са събрани народни певци и танцьори, театър, 

хористи, млади писатели, студентски организации, които защитават 

национални каузи. Това ни е завещано от предходните поколения, а 
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историята на тази знакова институция ще прочетете в изданието „Домът и 

университетът. Споделени истории от Царство България”. 

При представянето на книгата "Домът и Университетът. Споделени 

истории от Царство България" Христиан Даскалов отбеляза, че в нейните 

190 страници е вплетен анализ на годишниците на Софийския университет 

от 1907 до 1945 г. Изчел съм около 6000 - 7000 страници, за да мога да 

компресирам историята на развитието на академичната система в България 

в тази книга, допълни Даскалов и посочи, че всички приходи от продажбата 

й ще отидат за създаването на студентска читалня. 

Директорът на университетското издателство "Св. Климент 

Охридски" проф. Валери Стефанов каза, че зад историята, която се разказва 

в книгата, се крият много съдби, истории и конфликти. Той отбеляза, че е 

впечатлен от умението на Даскалов да изгради един исторически наратив 

встрани от идеологическите конюнктури на периода от края на ХIХ в. и 

началото на ХХ в., който Стефанов определи, като диво, идеологически 

напрегнато време. 

Председателят на НПСС д-р Даниел Парушев отбеляза, че книгата е 

изключително важна, защото ако ние в момента сме настоящето, то тя ни 

показва каква е била историята на студентското движение. Ръководството 

на НПСС на извънреден изпълнителен съвет е решило да закупи над 150 

книги, като средствата за тях - над 2000 лв, да бъдат добавени за каузата за 

създаване на читалня на Студентския дом. Същевременно по време на 

тържеството бяха събрани над 800 лв. от продажбата на изданието, които ще 

отидат за същата цел. 
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Художествената програма, подготвена за гостите, включваше 

изпълнения на всички групи, които работят към Националния студентски 

дом - на академичния хор "Ангел Манолов", фолклорната вокална формация 

"Дилмана", фолклорния ансамбъл "Иван Тодоров" и творческия център за 

съвременни сценични изкуства. 

С връчването на две награди и представянето на книга 

отбелязаха студентския празник в НСД и от Литературния клуб Георги 

Черняков. Наградата на Националния студентски дом /НСД/ "Стоян 

Чилингиров" и годишните отличия за литература на името на Георги 

Черняков бяха връчени на церемонията.  

Първа награда в раздел "Проза" на литературния конкурс "Георги 

Черняков" получи Димитрина Тошкова от УНИБИТ. Специалната награда е 

отново за студент на УНИБИТ - Ани Йован. В категория "Поезия" тази 

година първа награда не е присъдена, на второ място е Димитър Драганов 

от Великотърновския университет. Съюзът на българските писатели 

присъди специална награда за поезия на Петя Бойчева от СУ, а Светислав 

Тодоров от МУ бе отличен от името на Националния студентски дом. 

Почетна грамота получи и Александър Колев от СУ. Литературният конкурс 

"Георги Черняков" се организира от 2015 г. насам. 

През тази година се навършват 140 години от рождението на големия 

български писател и общественик Стоян Чилингиров, който като студент в 

СУ е инициатор на каузата за построяването на зданието на НСД, отбеляза 

г-н Даскалов, преди да връчи награда "Стоян Чилингиров" на Софийския 

университет и университетското издателство "Св. Климент Охридски" за 

подкрепата за издаването на книгата "Домът и Университетът. Споделени 

истории от Царство България". Отличието беше връчено и на 
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Министерството на образованието и науката /МОН/ за принос към 

развитието на Националния студентски дом. При приемането му заместник-

министър проф. Генка Петрова-Ташкова отбеляза, че ще предаде на 

ръководството на МОН за нуждата сградата да се реновира. 

С наградата "Стоян Чилингиров" беше отличен и Студентският съвет 

Софийския университет, като наследник на онези студенти от началото на 

миналия век, които инициирали създаването на НСД. Плакет получи 

настоящия председател на структурата Антонио Стоичков. Отличието беше 

връчено и на председателя на Националното представителство на 

студентските съвети /НПСС/ д-р Даниел Парушев. 

Празникът завърши с коктейл даден от Национален студентски дом 

за всички гости и участници на тържеството. 

В имейл до всички студентски организации се обърна г-н Христиан 

Даскалов, от  

Здравейте колеги, 

Благодаря на всички, които уважиха юбилейната ни сбирка. Съжалявам, 

че във вълнението си не адресирах персонално присъствието на всички 

гости от студентските организации. Запис от събитието е наличен на 

фейсбук страницата ни, за тези, които не успяха да присъстват. 

За тези, които не успяха, изпращам приложено електронната версия на 

изданието "Домът и Университетът", което популяризира инициативата 

по построяването на Студентския дом и първите две десетилетия от 
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неговото развитие като обществено средище с акцент върху неразказани 

до момента истории за студентска взаимопомощ и солидарност. 

Изданието получи голяма подкрепа - общо над 1000 лв. бяха събрани на 

премиерата му и преведени по сметка на Студ. дом - 817 лв. от закупени 

издания и 200 лв. дарение, получено по сметката ни в дните преди 

премиерата. 

2250 лв. пък дари Националното представителство на студентските 

съвети, закупувайки 150 бройки за разпространение сред студентските 

съвети в цялата страна. С тях заплатихме цялото имущество за 

бъдещата читалня, която е във фокуса на дарителската акция - около 

1500 лв. за мебели от ИКЕА - масички, малки единични бюра, столове, 

както и балатум за около 430 лв. от "Практикер". Скоро ще 

сглобим "покъщнината" и ще отворим новото пространство за студенти. 

Вашите гости и посетители също могат да го ползват, особено, когато 

се налага да ви изчакват преди дадена среща, наместо да стоят по 

коридорите. В този смисъл може да гледате на читалнята и на нещо като 

"приемна". 

От вчера очакваме и друго голямо дарение от 2250 лв. от Студентския 

съвет на УНСС - отново срещу закупени 150 бройки. Това дарение е 

изключително значимо за нас, защото студентите на този университет 

продължават най-добрите традиции от 20-те и 30-те години на миналия 

век, когато студентите на Свободния университет са се самооблагали и 

с целеви такси, подобно на колегите си от Софийски университет, са 

подпомагали доизграждането на Студентския дом. 
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Всички дарения ще бъдат публикувани с благодарност към дарителите на 

сайта на НСД в идните дни, когато намеря време да опиша темата. 

Използвам повода тук лично да изкажа благодарност на д-р Парушев от 

НПСС, на г-н Стойков от СС на УНСС и на всеки един от Вас, който си 

закупи книгата като жест на подкрепа. Около 50-100 бройки все още има 

налични, тъй че можете да се сдобиете с нея, ако все още не сте го 

направили, от г-жа Росица Пенева в кабинет 314. 

Тъй като до голяма степен нашата скромна читалня не се нуждае от кой 

знае какво повече, за да функционира, освен дребни добавки към 

оборудването и декорацията й, дарението на студентите от УНСС ще 

вложим за мебели / оборудване, но на едно последно изоставено кътче от 

сградата, за да служи и то на студентите - ет. 5 откъм "Аксаков".  

Докато на помещенията на този етаж не намерим заедно стратегическо 

предназначение - нещо, което да генерира ресурс за Дома, но да бъде 

студентско по предназначение (а не хотел, офиси или чиновнически 

канцеларии), аз предлагам там да се уреди "Споделено учебно 

пространство". Това "Споделено учебно пространство" предлагам да се 

нарича "Свободен университет" в памет на ролята на "Свободния 

университет" от първата половина на 20-ти век по изграждането 

на  Дома. По същество това означава във всяка от 15-те празни стаи на 

ет. 5 да сложим по  поне една работна станция -  бюро, стол, помощна 

масичка, закачалка и ако и когато неорганизирани студенти искат да 

използват станциите за учебна цел или организационна среща (или пък 

ваши гости и колеги) - да могат да го направят, след попълване и одобрение 

на съответната заявка, разбира се. Тази идея за функционално 

предназначение може да прерасне един ден в нещо завършено от 
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концептуална гледна точка, подобно на "StudyHub" в Студентски град, а 

може да бъде и само временно уплътняване на капацитета на 

помещенията, за да гарантираме, че до намиране на дългосрочно 

предназначение се използва от Студентския дом и студентските 

организации. В случай, че във времето се спрем на алтернативна идея за 

ползване на помещенията - самостоятелно или с подкрепа на външен 

партньор, наличните в тях мебели, които ще поставим сега, ще 

разпределим в други помещения, зали и кабинети в сградата, в т.ч. нашата 

нова читалня, нашия музей, библиотека, в зала "Галерия" и пр. 

В момента уговарям подробностите по дарение на 15 бюра и 15 офис 

стола от предходните ми работодатели от DXC България, които на по-

ранен етап през лятото дариха 70-те саксии с цветя, които днес красят 

коридорите на сградата. Това дарение, заедно с дарението на студентите 

от УНСС, ще ни бъдат напълно достатъчни, за да може да се устрои 

"Споделеното учебно пространство" в иначе ремонтираните стаи на 

бившия хостел, които стоят празни от есента на 2019 г., събират прах и 

се амортизират на празен ход. Други разходи по това пространство не се 

предвиждат, освен ако не получим целеви дарения, които да усвоим без да 

се натоварва бюджета за издръжката на Дома. 

С това приключвам изложението си по развитието на инициативата, 

която ни събра на 8-и декември, за да отбележим 90 години от полагането 

на основния камък на сградата. Разчитам, че ще се видим на първото за 

годината заседание на Съвета и Експертната комисия към НСД, което 

ще се проведа на 10-ти януари 2022 г. от 17-30 ч. в зала "Галерия".  

Пожелавам Ви весели и спокойни празници! 
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