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I. УПРАВЛЕНИЕ НА НСД 
 

През 2022 г. е налице изпълнение на заложените по програмата 

управленски цели за студентско подпомагане в учебно и извънучебно 

време чрез подготовка и осъществяване на студентски дейности на 

локално ниво (в НСД), на местно ниво (на територията на Столична 

община), както и на национално и международно равнище чрез 

партньорство с трети страни – студентски, културни и други 

неправителствени организации. 

През цялата година НСД продължи да предлага богата 

образователна, научна и културна продукция за целевите си групи, в т.ч. 

чрез организирането на собствени и домакинството на партньорски 

събития, както и чрез центровете за студентски услуги към НСД. Над 125 

са ключовите събития през двете полугодия на 2022 г. в направления като: 

развитие на глобално и европейско сътрудничество и взаимодействие със 

световни, национални и местни студентски организации, социални проекти 

и подпомагане на студенти, предприемачество и улесняване на достъпа до 

пазара на труда, кариерно и професионално развитие, програми и проекти 

в областта на образованието, науката и културата, неформално 

образование и обучение, компютърни, театрални, певчески и танцови 

изкуства, информационно осигуряване и издаване на материали, спорт, 

туризъм и осмисляне на свободното време. 

Най-значимите събития за институцията през предходната 2022 г. 

бяха ознаменувани с връчването на отличието „Стилиян Чилингиров“, 

което се присъжда от 2018-а година насам по инициатива на директора на 

НСД, д-р Христиан Даскалов, на онези личности и организации, които чрез 

подкрепата си за Дома, подкрепят едно уникално за страната ни 

пространство, което по думите на Н.В. Цар Борис III представлява 

средище, където „да крепнат и обединяват сърцата и умовете си добре 

просветени граждани на България, които утре, работейки за Родината, 

да бъдат добри ратници в международното сътрудничество за мирния 

общочовешки напредък“. 

Връчването на всяко от петте ежегодни отличия е символично 

признание, което служи като стимул за съхраняване на добрите 

партньорски взаимоотношения, които НСД развива с представителите на 

широкото гражданство, на академичната, културна, на медийната и бизнес 

общности в страната. В допълнение, от 2018-а година се връчват и 

лимитиран брой т.нар. „Златни билети“ в знак на оказаната от техните 

притежатели подкрепа за възстановяването на залите на НСД и културната 

дейност, провеждана в тях. 
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Носителите на институционална награда „Стилиян Чилингиров“ за 

2022 г. за принос в развитието на Национален студентски дом, са следните 

организации и техните ръководители: 

 г-н Велко Иванов, Национална студентска конфедерация / 

Европейско младежко движение – носител на награда „Стилиян 

Чилингиров“ – по повод на дългогодишната усърдна работа по 

развитието и утвърждаването на имиджа на „Центъра за европейско 

сътрудничество и насърчаване на активното гражданство“ към 

Национален студентски дом и по повод на цялостния му принос през 

2022 г., обявена от НСД за „Година на украинската култура и 

народ“, за ангажирането на младите хора в България към 

европейския дневен ред – чрез организирането на про-европейски 

проекти и конкурси в контекста на актуалните през 2022 г. 

геополитически предизвикателства и рискове за страната. 

 г-жа Правдомира Алексиева, НОВИЗА ЕООД – носител на 

награда „Стилиян Чилингиров“ – по повод на работата по 

разработването на инвестиционен проект за цялостна 

реставрация на сградата на НСД по линия на програма „Културно 

наследство на Столична община“, така и по повод на направеното 

изключително ценно архитектурно-историческо проучване на 

Студентския дом. 

 г-н Ангел Стойков, Студентски съвет на УНСС – носител на 

награда „Стилиян Чилингиров“ – по повод на направеното в края на 

2021 г. дарение за създаване на Споделено учебно пространство 

„Свободен университет“ в сградата на НСД, и по повод на 

последвалата го инициатива за разпространение на 

изданието „Домът и Университетът. Споделени истории от 

Царство България“ в академичната библиотечна мрежа в страната. 

 г-н Кирил Вълчев, Българска телеграфна агенция – носител на 

награда „Стилиян Чилингиров“ – по повод на отразеното в края на 

2021 г. представяне на юбилейното издание „Домът и 

Университетът. Споделени истории от Царство България“, и по 

повод на факта, че БТА се нарежда на челно място по брой статии, 

отразяващи богатата културно-просветна дейност на Студентския 

дом, видно от публикувания през 2022 г. „Алманах на Студентския 

дом“ (2018-2022)“. 

 Фондация „Лъчезар Цоцорков“ – носители на награда „Стилиян 

Чилингиров“ – по повод на подкрепата за инициирането и 

провеждането на първата в историята на Студентския 

дом Резидентска програма за развитие на млади творци „stART-

up“, така и по повод на цялостната дейност в подкрепа на 

българската култура, образование, духовност. 

https://studenthouse.bg/2022/02/25/ukraine/
https://studenthouse.bg/2022/02/25/ukraine/
https://studenthouse.bg/2022/11/28/restauration/
https://studenthouse.bg/2022/11/28/restauration/
https://studenthousebg.files.wordpress.com/2023/01/studentski-dom_pechat.pdf
https://studenthousebg.files.wordpress.com/2023/01/studentski-dom_pechat.pdf
https://studenthouse.bg/2022/05/30/almanah/
https://studenthouse.bg/2022/05/30/almanah/
https://studenthouse.bg/startup/
https://studenthouse.bg/startup/
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Носители на поименен „Златен Билет“ за личен принос към 

развитието на НСД: 

 г-н Васил Гюров, Българска музикална асоциация – носител на 

поименен „Златен Билет“ – по повод на оказаната подкрепа като 

представител на БМА за провеждането на поредица от концертни 

изяви и оборудване с озвучителна техника на Камерна зала на НСД 

с цел утвърждаването й като ключово за музикалната сцена на 

столицата пространство, така и по повод на личното му ангажиране с 

каузата за възстановяването на Голямата зала на НСД и участието 

като доброволец в редица инициативи по тази кампания от 2018 г. 

насам. 

 г-жа Нина Димитрова, Театър Кредо – носител на поименен 

„Златен Билет“ – по повод на подкрепата за възстановяването на 

опожарените през 2001 г. гримьорни към Голяма сцена на 

Студентски дом, превърнати днес в репетиционно студио „Любен 

Гройс“, и проведените там през 2022 г. съвместни образователни-

творчески проекти. Не на последно по значение място, по повод на 

30-годишен юбилей на театър „Кредо“, който води началото си 

тъкмо от Камерната сцена на Студентски дом, където през 1992 г. е 

поставена премиерно „Шинел“ по Н. В. Гогол – най-дългогодишно 

поставяният спектакъл в историята на съвременния български 

театър. 
 

 

https://bgma.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd/
https://bgma.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd/
https://studenthouse.bg/2022/04/22/credo/
https://studenthouse.bg/2022/04/22/credo/
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1. УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД 
 

И през 2022 г. ръководството на НСД продължи политиката си по 

възстановяване със собствени средства на зали и пространства в сградата 

на НСД, изоставени на предходен период поради липса на бюджет и/или 

визия за тяхното развитие и използване за нуждите на студентската 

общност. Бе обърнато внимание и на някои от неотложните дейности по 

сградния фонд, съобразно техническия паспорт и енергийния сертификат 

на сградата, изработени през 2019 г. Добри примери в това отношение са 

обновяването на пода на репетиционна зала 304, зала „Галерия“ и Камерна 

зала, обособяването на две пространства за съхранение на инвентар на 

склад (изоставени след 2001 г.), подобряването на акустиката в Камерна 

зала (чрез поставяне на звукопоглъщащи завеси), осигуряването на 

мобилност на сценичните модули в залата и др. 

 Преди 

 

 След 
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1.1. Новоразкрити пространства 

През 2022 г. за първи път от десетилетия започна да се използва по 

предназначение ет. 5 на сградата на НСД с вход откъм ул. „Аксаков“.  От 

1990 г. насам разположените на етажа помещения са били отдавани под 

наем и са се ползвали като звукозаписни студиа на радио „Тангра“, офиси 

на център за чуждоезиково обучение, хотелски стаи (до 2018 г.). В периода 

преди 1990 г. там е била редакцията на в-к „Студентска трибуна“.  

По инициатива на директора на НСД, д-р Христиан Даскалов, 

дългогодишната рентиерска дейност бе прекратена и Студентски дом – 

чрез дарения и собствени средства, организира през 2022 г. Споделено 

учебно пространство „Свободен университет“. Най-новото пространство в 

сградата бе кръстено на Свободния университет, предшественик на УНСС 

от 20-те и 30-те години на миналия век. Студентите на частното тогава 

висше училище са събирали средства за довършването на Студентския дом 

чрез отчисления от своите семестриални такси, наравно със студентите на 

държавния Софийски университет. 

Незабавно след разкриването му, в сътрудничество със Сдружението 

на бесарабските българи, а на по-късен етап и с БЧК, споделеното учебно 

пространство започна да се ползва активно за работа с деца – бежанци от 

войната в Украйна. За тях под надзора на възпитатели и аниматори бяха 

организирани образователни курсове и ред културни изяви.  

Преди – хотелски стаи на наемател 

 

След – споделено учебно пространство 
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1.2. Инвестиции в центровете за студентски услуги  

Министерството на образованието и науката подкрепи през м. 

декември 2022 г. два от Центровете за студентски услуги към НСД - 

Центъра за развитие на студентското самоуправление, управляван от 

Националното представителство на студентските съвети, както и 

Ресурсния център за кариерно консултиране и професионално развитие, 

управляван от Студентското общество за компютърни изкуства. 

МОН, чрез администрацията на НСД, осигури средства за дълго 

отлагани капиталови инвестиции в развитието на двата центъра - за 

закупуване на компютърна техника и др. дълготрайни материални активи.  

Демонстрираната подкрепа може да бъде асоциирана с изграждането на 

увереност в ръководството на системата на образованието и науката у нас 

относно приоритетността на направените целеви инвестиции в контекста 

на затвърждаването на качеството на предоставяните студентски услуги на 

територията на НСД през последните години.  

На по-ранен етап през годината бе оказана допълнителна финансова 

подкрепа за осигуряването на награден фонд за конкурса „Компютърно 

пространство“, който от 2019 г. насам се провежда ежегодно в Камерна 

зала и Централно изложбено фоайе на НСД. 

Студ. център за кариерно развитие 

 

Форум „Компютърно пространство“ 
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1.3. Прогрес по възстановяването на Голямата зала на НСД   

Аварийното състояние на голямата зала на НСД след събитията от 

2001 г. не позволява използването й за организацията и провеждането на 

образователни, научни и културни проекти за студентите, въпреки 

направените в периода 2018-2020 г. инвестиции за разчистване и 

облагородяване на пространството, в т.ч. организацията на събитието 

„Студент на годината - 2019“ като форма на студентски протест срещу 

липсата на държавна подкрепа към каузата.  

През есента на 2022 г. Директорът на Националния студентски дом д-

р Христиан Даскалов внесе в Направление „Архитектура и 

градоустройство“ на Столична община проекта за реставрация на сградата 

в навечерието на нейния 90-годишен юбилей. Проектът е с фокус върху 

възстановяването на емблематичната за няколко поколения творци Голяма 

зала. Това е първият проект за цялостен ремонт на сградата от 

построяването й в периода 1931 – 1933 г. Проектът е съобразен както 

със Стратегическата визия за развитие на Студентския дом с хоризонт 

2025 г., така и с очакванията и идеите на младите хора от творческия и 

студентски сектор в страната, обсъдени с ръководството на НСД. 

 

Обществено обсъждане с представители на студентския сектор. 

https://studenthouse.bg/2021/05/09/student-house-2025/
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При разработването на проекта са обследвани най-добрите практики 

при проектирането на сцени за съвременни изкуства (РЦСИ 

„Топлоцентралата“ – София) и за класически сценични форми 

(Драматичен театър – Пловдив). 

Предвижда се Голямата зала на Национален студентски дом да е 

мултифункционална и да се ползва за концерти, театър, кино, обществени 

и научни конференции. А когато телескопичната седалкова конструкция се 

прибере в дъното на залата, салонът ще се ползва и като бална зала за 

събития от типа на ежегодния студентски бал послучай 8-ми декември, 

иницииран през 20-те години на миналия век като студентска инициатива 

за набиране на средства за построяването на Дома.  

 

Проектът е разработен с финансовата подкрепа на програма 

„Културно наследство“ на Столична община от проектантско студио 

„Новиза“. На 16 февруари 2021 г. е сключен договор между Столична 

община и „Новиза“ ЕООД (арх. Правдомира Алексиева) с 

предмет: „Извършване на проучване и документиране, екзекутивно 

архитектурно заснемане и възстановяване на техническите чертежи на 

сградата, изготвяне на задание за проектиране, изработване на 

инвестиционен проект във фаза работен проект и упражняване на 

авторски надзор при изпълнение на СМР на сградата на Национален 

студентски дом на пл. “Народно събрание“ №10”. 

Изготвените проучване и документиране, архитектурно заснемане и 

възстановяване на техническите чертежи на сградата са съгласувани от 

Министерство на културата на 11 януари 2022 г.  

https://citybuild.bg/news/proekti-za-obnovyavane-na-tri-sgradi-po-programa-%E2%80%9Ekulturno-nasledstvo%E2%80%9D-na-stolichna-obshtina-ochakvat-saglasuvane-v-ninkn-
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Към началото на 2023 г. се очаква единствено финалното съгласуване 

на проекта от Националния институт за недвижимо културно наследство 

след което може да се пристъпи към издаване на разрешение за строеж 

през първата половина на 2023 г. и провеждане на процедура по избор на 

изпълнител през втората половина на 2023 г. Реализацията на проекта би 

могла да стартира в началото на 2024 г. ако за целта бъдат заложени 

средства в републиканския бюджет. 

 

Допълнителни подробности около проекта за реновация на 

Студентския дом могат да бъдат научени от интервюто на д-р Христиан 

Даскалов по темата, дадено за радио „Фокус“ през есента на 2022 г. 

Можете да научите повече за двата идейни проекта относно 

реновацията на сградата на НСД, които са в основата на професионалния 

работен проект, финализиран през 2022 г., и които бяха реализирани от 

студентски колективи през периода 2018-2021 г., от следните публикации в 

специализирани издания за архитектура и опазване на културното 

наследство -  тук, тук и тук. 

 

 

https://www.focus-news.net/novini/interviu/D-r-Hristian-Daskalov-Ako-durzhavata-ne-se-namesi-i-ne-otpusnat-neobhodimoto-finansirane-za-remont-problemite-mogat-da-se-zadulbochat-1477002
https://citybuild.bg/news/studenti-napravili-ideen-proekt
https://trud.bg/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B2-%D1%86%D0%B5/
https://citybuild.bg/news/onlajn-izlozhba-opisva-syzdavaneto
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
 

Източник на данните 

През 2022 г. продължиха да се прилагат контроли по реда на 

ЗФУКПС, включващи последващи проверки по изпълнението на 

основните организационни процеси в рамките на институцията и 

произтичащите от тях договори и стопански операции, а именно: 

a. Договорни отношения по реда на ЗДС – ангажиментът за 

текущ, последващ контрол и оценка на изпълнението (относно 

фин. задължения на наемателя) е възложен на гл. 

счетоводител. 

b. Договорни отношения за доставка на услуги, материали, 

извършване на ремонтни дейности и др. – ангажиментът за 

текущ, последващ контрол и оценка на изпълнението е 

възложен на домакина на НСД.  

c. Споразумения за съвместна дейност по реда на ПУДНСД - 

ангажиментът за текущ, последващ контрол и оценка на 

изпълнението е възложен на състава на Експертната комисия 

към директора на НСД. 

d. Предоставяне на услуги по организация на събития по реда 

на ПУДНСД – ангажиментът за текущ, последващ контрол и 

оценка на изпълнението е възложен на гл. специалист, 

изпълняващ функциите на „Координатор - Събития“. 

Организационният анализ, представен по-долу, набляга както на 

резултатите от тези контроли, така и на реализираните от НСД, в 

партньорство или самостоятелно, културно-просветни и други обществени 

събития през годината като основен индикатор за натовареността на 

служителите на администрацията, тъй като обезпечаването на тези събития 

е комплексна дейност, която изисква както създаването на необходимата 

организация от страна на директора на НСД, така и делегиране на 

оперативната координация и контрол към ресорния експерт - събития, 

преглед и утвърждаване на свързаните със събитията разходи от страна на 

финансовия контрольор, процедиране на съответните приходни и разходни 

документи от сътрудниците – счетоводител и деловодител и пр. свързани 

операции.  
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Тук следва да се отбележат, макар и да не са изброени, десетките 

други срещи, консултации, обучения от текущ характер, провеждани по 

кабинетите на студентските организации. Всички те предполагат 

обезпечаването на сградния фонд на НСД в добро общо състояние, 

обезпечаването на хигиената и сигурността в сградата, достъпа до 

информация и осигуряването на подкрепа от страна на персонала на НСД 

по повод на реализацията на програмите на отделните студентски 

организации, състави, колективи, в т.ч. и активностите, провеждани 

онлайн. 

Всичко това е изведено като акцент в анализа, настрана от 

необходимостта от измерването на представянето при изпълнението на 

останалите административни ангажименти, възложени на съответните им 

изпълнители (процес, който се извършва в рамките на междинната и 

годишна оценки на изпълнението), тъй като натовареността на НСД като 

национален културен институт бележи устойчив ръст в последните четири 

години, независимо от Ковид-19 пандемията в периода 2020 г. – 2021 г. 1  

Анализ на информацията и формулиране на изводи 

Основният извод, направен от анализа на обобщените данни от 

Доклада за дейността на НСД за 2022 г., е че значителни оптимизации по 

линия на човешките ресурси в Национален студентски дом не могат да 

бъдат генерирани – нито от гледна точка на тяхната натовареност, нито от 

гледна точка на тяхното заплащане, освен при условията на извънреден 

риск, по причини, свързани с вече сведените до базовия им минимум 

разходи за обезпечаване на тези ресурси: 

- Анализът на дейността на НСД за 2022 г. показва, че работата на 

главния счетоводител и помощник - счетоводителя на НСД (нещатни 

сътрудници) не е намаляла, а напротив – увеличила се е след края на 

наложените в периода 2020 г. – 2021 г. противоепидемични мерки. Само в 

резултат от спечелването на един конкретен проект по линия на донорска 

програма на Фондация „Лъчезар Цоцорков“, към бюджета на НСД има 

привлечени допълнителни средства в размер на близо 30,000 лв., 

                                                 
1 Следва да се отбележи, че в посочения период НСД по никакъв начин не ограничи 

своята оперативна дейност отвъд предписаните забрани за провеждане на определени 

събития. Изпълняваха се регулярно и в пълен обем всички законови задължения за 

институцията – от обезпечаването на дейността на администрацията (със всичките 

възложени й по закон задължения и отговорности) до осигуряването на грижи на добър 

стопанин и свързаните с тези грижи разходи по стопанисването на сградата на 

Студентския дом. 
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предназначени за финансиране на студентски микро-проекти, което 

предполага тяхното администриране отвъд стандартната натовареност на 

сътрудниците. 

- Анализът на дейността на НСД за 2022 г. показва, че работата на 

домакина - изпълнител по поддръжката на сградните инсталации 

(служител на половин щат) не е намаляла, а напротив – увеличила се е 

след края на наложените в периода 2020 г. – 2021 г. противоепидемични 

мерки. От домакина се очаква да следи за текущата поддръжка на 

пространствата за общо ползване в сградата, които само през 2022 г. се 

увеличиха с 3 допълнителни- студентска читалня, репетиционна, 

споделено учебно пространство. 

- Анализът на дейността на НСД за 2022 г. показва, че работата на 

финансовия контрольор (служител на половин щат), който инспектира 

всички финансови документи на институцията, не е намаляла, а напротив – 

увеличила се е след края на наложените в периода 2020 г. – 2021 г. 

противоепидемични мерки. Възложена му е и допълнителна работа по 

администрирането на библиотечния и музейния фонд на НСД, по 

съвместяване с основните му задачи, съгласно длъжностна характеристика. 

- Анализът на дейността на НСД за 2022 г. показва, че работата на 

секретар-деловодителя (нещатен сътрудник), който администрира всички 

постъпващи и изходящи документи, в т.ч. отчети и справки, заповеди, 

всички документи в областта на човешките ресурси, работата в системата 

„Eventis” и др., не е намаляла, а напротив – увеличила се е след края на 

наложените в периода 2020 г. – 2021 г. противоепидемичните мерки.  

- Анализът на дейността на НСД за 2022 г. показва, че работата на 

главния специалист (единственият служител на НСД на пълен щат), 

който администрира всички над 125 официални обществени (културни и 

образователни) инициативи годишно, в т.ч. всички общи заседания на 

студентските организации с центрове за услуги в сградата, не е намаляла в 

следствие на противоепидемичните ограничения. Регулярно му се възлага 

да замества директора при отсъствие по болест или при излизане в отпуск. 

-          Анализът на дейността на НСД за 2022 г. показва, че работата на 

хигиениста на сградата (външен сътрудник) не е намаляла, а напротив  - 

увеличила се е с увеличение брой събития, които налагат ангажиране на 

втори служител. Не е възможно да се случи ангажиране на втори служител, 

обаче, тъй като към настоящия момент лимитът, който МОН отпуска за 

заплащане по аналитичното счетоводно перо „граждански договори“, няма 

да е достатъчен, за да покрие подобен трансфер по разходни пера. А 
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ангажирането на допълнителен служител по действащия договор за 

хигенизация на сградата би удвоило стойността на услугата. 

- Анализът на дейността на НСД за 2022 г. показва, че работата на 

охранителите-портиери (външни сътрудници), които охраняват на 8-часови 

смени по 1 служител сградата на НСД (24 часа в денонощието, 7 дни в 

седмицата), не е намаляла, тъй като достъпът до сградата за служители, 

студенти и други заинтересовани страни никога не е бил ограничаван 

административно  преди, по време на или след края на наложените 

противоепидемични мерки в периода 2020 г. - 2021 г.  

- Достъпът до сградата се осъществява и в неработни и празнични дни 

поради спецификата на дейността на студентските организации, всички от 

които не са преустановявали присъствения си работен процес и често 

работят от кабинетите си дори и след 21-30 ч. Предоговаряне на условията 

по настоящия договор за охрана, без да се намали обема на предоставяната 

услуга, е невъзможно с оглед на факта, че компонентата „Труд“ е водеща 

при ценообразуването, а тя се оскъпява ежегодно с повишаването на МРЗ – 

такъв е случаят през 2022 г., такава е и прогнозата за календарната 2023, 

когато се очаква размерът на МРЗ да се повиши рязко в следствие на 

обвързването му с размера на средната работна заплата. 

Изводи и препоръки 

С оглед на социалните функции на Студентския дом като място за 

изява на студенти, млади творци и учени, академични и граждански 

организации, независими артисти, пространствата на НСД не могат и не би 

следвало да си поставят за цел да функционират изцяло на комерсиални 

начала и макар, че същите имат възможност да генерират приходи от 

дейността си, те няма да бъдат достатъчни, за да покриват прогнозираното 

удвояване на оперативните разходи в периода 2022 – 2025 г.   

Следва да се има предвид, че във връзка с приключилото изготвяне 

на инвестиционен проект за възстановяване на голямата зала на НСД, 

който вече е в процес на финално одобрение от Министерството на 

културата след като бе реализиран успешно от избрания от Столична 

Община изпълнител – „Новиза“ ЕООД, оперативните нужди на НСД в 

средносрочен план – от гледна точка на ангажиране на човешки 

ресурси и тяхното финансово обезпечаване, ще вървят в посока на 

тяхното увеличаване.  

- След възстановяването на голямата зала на НСД и 

въвеждането й в експлоатация, тя ще се нуждае от минимум 3 

допълнителни служители на пълен щат – минимум две квалифицирани 
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технически лица (озвучител и осветител) и от поне един сценичен / общ 

работник. В момента тези функции по отношение на събитията в 

Камерната зала на НСД се изпълняват персонално от директора на НСД 

и координатора-събития, но едва ли един бъдещ ръководител, който бъде 

назначен начело на Студентския дом (по същество орган на 

изпълнителната власт), би бил склонен да продължи това съвместяване 

на ръководни и изпълнителски длъжности и професии, което в 

конкретния случай е изцяло на доброволни начала и значително надхвърля 

задълженията и натовареността на директора и координатора, 

съгласно описаното в длъжностните им характеристики.2  

- В същото време, със старта на експлоатацията на Големия 

салон на НСД, ще нараснат поне в двоен размер и разходите за 

почистване – респективно нуждата от заплащането за втори хигиенист, 

потребяваната ел. енергия (в т.ч. значителен разход за климатизация и 

поддръжка, респективно и за наемането на домакин-изпълнителя на 

пълен щат), а с необходимите средства за поддръжка на инсталации, 

техника и др. аспекти от обичайната експлоатация на подобно 

съоръжение, общата издръжка би удвоила размера на настоящата.  

- Следва да бъде назначен и минимум още един пост на охрана 

за осигуряване на реда и сигурността при провеждането на мащабните 

мероприятия в залата с капацитет 500 души, тъй като дежурният 

охранител в момента изпълнява ролята на портиер за цялата сграда.3 

Един допълнителен пост предполага наемането на двама допълнителни 

служители по охраната. 

Като препоръка, ако следва да не се нарушават административните и 

законови изисквания за нормалното функциониране на една 

администрация от системата на централната изпълнителна власт, с 

перспективи за значително нарастване на нейното натоварване и 

обществена значимост, темата за оптимизацията на сведените до 

минимум към днешна дата човешки ресурси на НСД и свързаните с тях 

разходи следва да отстъпи място на темата за преосмислянето на 

приходната част от бюджета на институцията.  

                                                 
2 Към 2023 г. директорът на НСД изпълнява и функциите на ръководител „Връзки с 

обществеността“, поддържа комуникационните канали на Студентския дом в интернет 

пространството, отговаря за кибер-сигурността в сградата и др. служебни ангажименти 

при необходимост извън тези по длъжностната му характеристика. 
3 За да не бъде натоварен прекомерно настоящият анализ ще бъдат пропуснати някои 

други базови разходи, свързани с функционирането на една средно-голяма столична 

концертна или театрална зала (като осигуряването на служител „Билетна каса“ и др.). 
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Настоящият модел на самоиздръжка е изчерпан от гледна точка 

на наличния административен инструментариум за неговата успешна 

имплементация и направеният по-горе анализ доказва неговата 

несъстоятелност към днешна дата за пореден път.  

В заключение и обобщение на горепосочените изводи и препоръки, 

статутът на НСД не е на държавно търговско дружество, което има за своя 

цел преследването на печалба от упражняването на рентиерска дейност, а е 

на държавна културна организация, която има мисия да бъде място за 

социализация на студентската общност, съгласно волята на 

дарителите за построяването на сградата на НСД и на утвърдените 

дългогодишни традиции от времето на Централния студентски дом на 

културата.  

Последното – за нуждата от прекъсването на порочния модел за  

финансиране на оперативната дейност на НСД чрез отдаване под наем на 

площи от сградата, представлява становище, изразявано и по официален 

ред от Звеното за вътрешен одит на МОН и лично от Министъра на 

образованието и науката. Въпреки декларациите, реални стъпки по този 

въпрос не се предприемат от страна на първостепенния разпоредител с 

бюджет4, което има своето негативно въздействие върху възможността 

служителите и сътрудниците на НСД да се справят успешно със своите 

задачи по обезпечаване на културно-просветната дейност на институцията 

в условията на увеличаваща се обща натовареност, резултат от 

възвръщането на позабравения през предходните десетилетия статут на 

Студентския дом като водещ за столицата ни събитиен център. 

В първото шестмесечие на 2022 г. директорът на НСД изготви 

функционален анализ, който установи каква бюджетна издръжка би 

следвало да се планира в годишния бюджет за 2023 г. във връзка с 

евентуалното преустановяване на десетилетната практика по отдаване под 

наем на сутерен I на сградата, чието функционално предназначение е 

определено на „дискотека“ с акт за държавната собственост от 1997 г., а 

архивни източници сочат, че пространството се ползва като клуб-

дискотека още от средата на 80-те години. Приходите от наема на сутерена 

                                                 
4 В отговор на писмо на гл. секретар на МОН от средата на 2020 г., директорът на НСД 

изготви план за оптимизиране на разходите на НСД, за да могат същите да бъдат поети 

за сметка на държавния бюджет като регулярна целева субсидия. Тъкмо в рамките на 

този план бе обобщена информация за изпълняваните роли и отговорности, 

заплащането на служителите, възможностите за оптимизация на необходимия ресурс, 

ефектите в случай на оптимизация както на натовареността, така и на щатната заетост в 

рамките на администрацията. Практически действия за промяна на статуквото по 

отношение на финансирането на НСД не бяха предприети. 
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на сградата формират прибл. 65 % от утвърдения годишен бюджет на 

Националния студентски дом - това е най-големият регулярен приход в 

бюджета на администрацията на НСД, която се самоиздържа от 

създаването си чрез Постановление на МС от 1999 г. до днес. 

Анализът показа, че необходимите за самостоятелната издръжка на 

обекта средства от бюджета на МОН биха възлезли на минимум 422,185 

лв. на годишна база, в т.ч.: 

- 39,699 лв. - целева субсидия за покриване на дефицитите в 

приходната част на бюджета на НСД за периода м. октомври - м. 

декември 2022 г. 

- 178,486 лв. - целева субсидия за покриване на дефицитите в 

приходната част на бюджета на НСД за календарната 2023 г. 

(преизчислени с 12,4 %  инфлационен коеф. към м. март 2022 г.) 

- 120,000 лв. - целева субсидия за обезпечаване на годишните режийни 

разходи на обекта, свързани с неговата експлоатация на база на  

прибл. 10,000 лв. месечни разходи за отопление, климатизация и др. 

консумирана ел. енергия (съгласно енергийната консумация по данни 

на дългогодишните наематели). 

- 84,000 лв. - целева субсидия за покриване на минималните разходи по 

охрана, почистване и техническа поддръжка на обекта 7 дни в 

седмицата, съобразно референтни договорни стойности за подобен 

тип услуги (прибл. 7000 лв./месец за наемане на мин. 2 охранители, 2 

хигиенисти, 2 технически лица по поддръжката на обекта и 

техническото обслужване на събитията в него). 

В описанието на разходите, които следва да бъдат обезпечени целено 

в случай, че не се пристъпи към нова процедура по отдаване под наем, не 

беше определен размерът на средствата, които следва допълнително да 

бъдат осигурени за извършването на необходимия в подобни случаи 

основен ремонт, тъй като целият интериор, в т.ч. разположените вътре 

обзавеждане и оборудване (които не представляват дълготрайни 

подобрения), бяха собственост на тогавашния наемател и подлежаха на 

премахване при освобождаването на обекта. 

Направеният по-горе анализ на разходите, в т.ч. анализът на 

имижовия риск за институцията като част от ежегодната оценка на риска в 

администрацията на НСД, се оказаха безпредметни – предложението на 

директора на НСД за обсъждането на алтернативен на установеното 

положение подход не бе възприето от първостепенния разпоредител с 
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бюджет, а с писмо на дирекция Държавна собственост и обществени 

поръчки на МОН от 01.08.2022 г. бе подчертано „същественото значение 

на прихода от отдаването под наем на този обект за бюджета на 

Националния студентски дом“. Сходен бе коментарът на МОН в отговор 

на питане на народен представител от м. декември 2022 г. относно 

целесъобразността на този модел на финансиране на дейността на НСД.  

След отпадане като неприложими на изложените тук алтернативи за 

процедиране се пристъпи към организиране на поредна процедура по реда 

за ЗДС, на базата на проведените през м. март 2022 г. консултации с 

членовете на Съвета и Експертната комисия на НСД, съгласно чл. 5, т. 2 от 

Правилника за устройството и дейността на НСД. Процедурата бе 

финализирана в началото на м. януари 2023 г. и доведе до прибл. 40% 

индексация / повишение в наемната цена за сутерена на сградата, което 

позволи на НСД да неутрализира негативното въздействие на натрупаната 

през 2022 г. рекордно висока инфлация. С цел неутрализацията на 

негативните ефекти на същата през следващото десетилетие бе заложена 

пълна договорна инкесация със съответния годишен инфлационен процент 

(предходно сключеният договор предполагаше частична индексация). Във 

връзка с планираното възстановяване на Голямата зала на НСД в договора 

за наем на сутерена на сградата се заложи забрана за работа на търговския 

обект, разположен там, в часовия диапазон между 08-00 и 22-30 ч., 

доколкото в този диапазон ще се развива културно-творческа дейност във 

възстановената зала на партерен етаж, а това предполага избягването на 

всякакви шумове от работата на озвучителна техника в сутерена отдолу.  

Заключение 

В заключение на анализа, следва да се отбележи, че същият е базиран 

основно на необходимостта от удовлетворяване на минималните 

административни изисквания към обезпечаването с човешки ресурси на 

една администрация от системата на централната изпълнителна власт. 

Анализът включва адекватно планиране на потребностите от персонал, 

което планиране обаче остава необезпечено с бюджетен финансов ресурс, 

доколкото същият се определя от първостепенния разпоредител с бюджет 

в рамките на обичайната практика – според постъпленията на НСД от 

собствени приходи, генерирани в рамките на предходната година.  

В процентно отношение, приходите на НСД за 2022 г. от 

продажба на услуги, стоки и продукция нарастват стремително в 

сравнение с пред-пандемичната 2019 г. насам – отбелязва се 

повишение с 25,9 %! Съпоставено с 2018-а година, когато НСД има 
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действащ договор за отдаване под наем на рекламни площи на покрива на 

сградата (прекратен поради промени в регулаторната рамка) и договор за 

отдаване под наем на ет. 5 с вход откъм ул. „Аксаков“ (прекратен по 

настояване на МОН), общите приходи за 2022 г. (от действащи договори 

за наем по реда на ЗДС + продажба на услуги) бележат ръст с 11,2%. В 

реално изражение, обаче, тези показатели, говорещи за усърдната работа, 

която полагат ръководството и служителите на НСД, остават далеч от 

необходимото за реновацията на сградния фонд и за обезпечаването на 

дейностите, заложени в годишната програма за работа. И няма как да бъде 

иначе, тъй като на Студентския дом е забранено (а и не би било привично) 

да развива търговска дейност. Още по-неразумно би било да се разчита на 

увеличаване на дела на приходите чрез разрастване дела на рентиерската 

д-ст (ограничаваща се към днешна дата до сутерена на сградата) за сметка 

на безвъзмездното ползване на кабинети, зали и пространства за 

обществена и културна изява на студентите. По инициатива на директора 

на НСД, д-р Христиан Даскалов, всички студенти в България ползват 

безвъзмездно залите на НСД за организиране на творчески дейности, не 

само студентските организации с центрове за студентски услуги. 

Като конкретна препоръка за организационна оптимизация в 

системата на МОН би било полезно да се направи така, че в случай, че 

ръководител в системата има необходимост от допълнителна щатна бройка 

за ефективно изпълнение на работата в ръководеното от него звено, да 

може да направи писмена аргументация на искането си с посочени 

конкретни дейности и обем работно време, необходим за изпълнението им; 

аргументацията би могла да съдържа разпределението на работата между 

останалите членове на екипа, за да се вижда ясно за какви дейности и 

колко работно време е необходим допълнителен ресурс. Тези 

допълнителни щатни бройки, разбира се, следва да бъдат обезпечени 

със средства на държавния бюджет, доколкото държавата би счела, че 

разкриването им обслужва обществените нужди. Доколкото 

горепосоченият подход към днешна дата не е възможно да се осъществи 

без нормативна промяна в Правилника за устройството и дейността на 

НСД, който свежда служителите на щат в НСД до максимум 3-ма (+  

директор), стратегическата промяна, необходима да се случи в НСД, 

отстъпва място на търсенето на допълнителни механизми за 

реорганизиране на текущи оперативни и допълнителни непредвидени 

задачи измежду наличните ресурси на институцията, за да може тя да 

посрещне описаните в анализа предизвикателства. 
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II. ДЕЙНОСТИ 
 

 

АКЦЕНТИ В РАБОТАТА НА НСД 
 

Целите на Национален студентски дом (НСД) по отношение 

изпълнението на държавната политика в полза на студентите са за все по-

пълното удовлетворяване на техните потребности в извънучебно време - в 

областта на образованието, науката и културата, развивайки и подкрепяйки 

широк кръг от извънаудиторни форми на работа с тях с фокус върху 

програмен продукт / услуга № 6 „Поддържане на центрове за услуги за 

студентите към НСД“ по бюджетна програма „Студентско подпомагане“.  

През бюджетната 2022 г. се отчита изпълнение на заложените 

стратегически и оперативни цели за подпомагане, благодарение на 

продължаващото за поредна година разширяване на културната и 

обществена дейност на Национален студентски дом в съществуващи и 

нови пространства на сградата, които са били изоставени в предходни 

периоди.  

2022 г. се нареди сред най-активните в организационно отношения 

години за Националния студентски дом от създаването му като държавна 

институция от системата на централната изпълнителна власт през 1999 г. 

до днес. Тази констатация почива на конкретни емпирични данни – над 

120 са официалните културни и образователни събития с обществен 

характер през годината. Тази цифра включва само онези събития, 

реализирани на територията на НСД по данни от неизчерпателния, но 

представителен календар със събития на администрацията, достъпен на 

www.facebook.com/studenthouse.bg/events. Изключително задоволителен е 

фактът, че списъкът с организирани  събития за 2021 г. включва над 125 

събития при 123 в отчета за рекордната в това отношение 2020 г.  Към тази 

цифра следва да се добавят и десетките срещи, консултации, обучения от 

текущ характер, провеждани по инициатива на студентските организации с 

центрове за услуги към НСД, както и събитията, които същите организират 

извън сградата на НСД.  

Над 320 000 души бяха достигнати посредством каналите за 

комуникация на Студентския дом в социалните мрежи през 2022 г. като в 

това отношение 2022 г. бележи покачване с над 1/3 спрямо предходния 

период – нещо напълно нормално с оглед на изместения в следствие на 

пандемията обществен фокус в периода 2020 г. – 2021 г.  
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На фона на общо под 95 хил. студенти, записани за обучение в 

столичните висши училища, тези цифри, говорещи за интензитета в 

работата на НСД както в организационно, така и в информационно 

отношение, са безспорно забележителни! 

Приложен към отчета е неизчерпателен, но представителен списък 

със 125 образователни и  културни събития, организирани в НСД през 2022 

г. Над 90% от тези събития не са генерирали разходи за НСД, тъй като са 

осъществени в партньорство със студентски / творчески организации, за 

сметка на съответните организации. Нещо повече – същите са генерирали 

приходи чрез които са реализирани подобрения на сградния и материалния 

фонд на НСД, тъй като за извършването на подобни подобрения не се 

отпускат целеви средства от държавния бюджет. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА – ННЕК ЮНЕСКО 

 

Центърът се организира от Националния научен експедиционен клуб 

ЮНЕСКО в партньорство със Световната федерация на асоциациите, 

центровете и клубовете ЮНЕСКО и с Европейската федерация на 

асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО. Центърът координира 

дейността си с Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО 

и ползва информационната база на ЮНЕСКО в Париж. 

Предоставяните от центъра информационни и консултантски услуги 

се базират основно на възможности, достъпни чрез онлайн базите: 

www.unesco.org, www.evropa.bg, www.econ.bg, www.efc.be, и 

www.cordis.lu, www.jobs.bg. В центъра се предоставят услуги и с пряко 

приложение на интерактивните мултимедийни пособия “Youth resources in 

the Internet” и “On the job market”. 

Предлаганото ползване на библиотеката от печатни издания включва 

следната периодика: “Confluences”, “The new courier of UNESCO”, 

“Connexion”, “Science et societe – OTAN”, “La lettre du patrimoine mondial”, 

“The bulletin of REC, “Social economy and law”, “ODE Magazine”, 

“Deutschland Magazine”, “NGO news”, и др. Освен изброените, на 

студентите и на студентските организации се предлагат безплатно и други 

текущи информационни източници, които се получават по линия на 

Световната и на Европейската федерация. 

На разположение на студентите е и архива на ННЕК-ЮНЕСКО за 

българското и световното културно и природно наследство. 

През 2022 г. в рамките на международния център се разви по-нататък 

дейността по проекта  „Младежки център за оценяване и консултации“. 

Центърът включва изграждане на консултационен кабинет за студенти и 

млади безработни и предоставяне на безплатен достъп до ключови бази 

данни. Целите на младежкия център за оценяване и консултации са: 

стимулиране на предприемачеството сред студентите и безработните 

млади хора като най-ползотворен стратегически път за прехода от 

образованието към пазара на труда и разработка на обучителна система и 

модули по направления, които ще гарантират избора на правилната бизнес 

инициатива от тях. 

Центърът подготви през 2022 г. и 2 образователни проекта по 

„Erasmus +“ с бенефициенти над 200 студента и проведе 4 образователни 

уъркшопа (със сесии онлайн и лице в лице) за управление на младежки 

проекти, с над 160 участника. Обновени бяха базата данни с ресурси за 

образование, обучение и управление на младежки проекти и 

междукултурно обучение, центърът отбеляза над 2000 посетители. 
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2022 г. бележи изключително бързо развитие на програмата на ННЕК-

ЮНЕСКО „Приятели на българските съкровища“. С успех е поддържан и 

актуализиран сайта http://friends-bulgaria.eu/bg/. Програмата се провежда 

при проявен огромен интерес от страна на студентите и техните 

преподаватели. Основна цел на програмата е да събере, класифицира и 

представи безплатно в интернет информация за културно-историческото 

наследство, биоразнообразието и природните забележителности на 

България. Това е началото на инициатива, която ще помогне за опазването 

на българските съкровища и съхраняването на родовата памет за бъдещите 

поколения. Информацията се събира и класифицира по общини, като 

помощта и съдействието на общинските власти при провеждането на 

научните експедиции е от решаващо значение. Специфична черта на 

програмата е, че тя ще бъде реализирана основно чрез млади 

изследователи, които желаят да се занимават професионално с наука в 

различни области като история, археология, културология, етнология, и др. 

Предвижда се участието на над 1200 студенти в доброволните 

проучвателни мисии на организацията. 

През 2022 г. се проведе и ползотворна тристранна среща с участие на 

представители на Кипър и Гърция, която постави основата на 

прерастването на програмата в единна платформа за тези страни и за 

България. Проведе се и предварителна консултативна среща за създаване 

на Национална федерация на асоциациите, центровете и клубовете 

ЮНЕСКО. 

 

Архивни материали от експедиции на ННЕК ЮНЕСКО се съхраняват в новосъздадения музей на НСД. 
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РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТСКОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ - НПСС 

 

Националното представителство на студентските съвети работи през 

2022 г. по множество приоритетни за Центъра проекти: 
 

 Национален приз "Студент на годината" - основната идея на 

конкурса е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и 

докторанти в българските висши училища и това да се превърне в 

традиция. За поредна година процесът по селекция на номинираните 

се проведе в Национален студентски дом.  
 

 Национални летни студентски игри "Летен университет" - основната 

идея на Летния университет (Националните летни студентски игри) е 

да развие студентския спорт, като излъчи комплексен победител в 

непрофесионалния и професионален студентски спорт измежду 

студенти от всички Висши училища в Република България.  Цялата 

логистична подготовка на събитието се реализира в НСД. През 2022 

г. събитието се използва за популяризация и разпространение на 

издадената през м. декември 2021 г. юбилейна книга „Домът и 

Университетът. Споделени истории от Царство България“. 
 

 Национални и институционални срещи - през 2022 г. бяха проведени 

редица организационни и обучителни срещи в кабинетите на НПСС, 

както и присъствено в цялата страна, на които срещи присъстваха 

студенти, членове на партниращи организации и студентски съвети. 

Срещите по университети бяха логистично опосредствани с помощта 

на закупения през годината за нуждите на Центъра служ. автомобил. 
 

o Срещите със студенти и трети страни, включиха теми и 

обсъждания, свързани с: контрол и подпомагане на 

дейностите на организацията и всички членове; създаване 

на условия за правилното функциониране на 

университетските представителства; насрочване и 

провеждане на дейности по университетски центрове; 

разрешаване на проблеми на студентите, работа по техни 

сигнали и предложения.  

o Продължи дейността на новоразкритата през 2021 г. 

„Студентска приемна“ в новите помещения на Центъра на ет. 

5 в сградата на НСД. 
 

През м. февруари 2022 г. за втори път в историята на НПСС и НСД, 

Националното представителство на студентските съвети проведе своето 

Отчетно-изборно събрание в залите на Националния студентски дом и 

избра своето ръководство за мандат 2022 – 2023 г. в Камерна зала на НСД. 
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РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ - СОКИ 

 

Ресурсният център за кариерно консултиране и професионално 

развитие  разработва методологични материали и извършва обучения и 

консултантски услуги в областта на младежката информация и кариерното 

развитие. Ресурсите са предназначени и за студентските кариерни 

центрове и студентски организации, работещи в областта на 

професионалната реализация на студентите.  

м. януари 

1. Консултации на студенти и лидери на младежки и студентски 

организации на тема младежка информация и кариерно развитие 

(целогодишна дейност); 

2. Специализирани консултации (на място) на студенти със специални 

потребности;  

3. Обмяна на информация и колаборация с други центрове и 

международни бази-данни. Обновяване и поддържане на сървъри, 

бази-данни, сайтове и LMS системи. (целогодишна дейност); 

м. февруари - март 

4. Обновяване на материали за консултанти в студентски 

информационни центрове и центрове за професионална реализация 

на студенти; 

5. Онлайн обучителен семинар за новите професии, тенденциите на 

пазара на труда и др.; 

м. април - юли 

6.  Семинари и тестване на продукти по проект „SASME +“ за 

интегриране на възрастни хора в медиите с цел споделяне на опит и 

насърчаване на тяхното интегриране; 

7.  Шесто издание на семинара „Нови тенденции в кариерното 

консултиране”. Събитието събира по традиция представители на 

водещи студентски кариерни центрове и специализирани 

организации, които представят новите технологии и инструменти в 

сферата на кариерното консултиране. В събитието участват и 

експерти от институции, провеждащи държавната политика в 

областта на кариерното развитие на младите хора; 
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8.  Пилотиране и разпространение на продукти за обучение на 

работещи със студенти и младежи (извънучилищно / 

извънуниверситетско обучение) по дигитализация на младежката 

работа, оценка на въздействието, работа със смесени групи и други. 

Продуктите са разработени по секторни програми; 

9.  Посещения на региони с младежи в неравностойно положение и 

представяне на новите професии на пазара на труда и възможностите 

за търсене на работа; 

10.  Проектиране на база данни с полезна  информация за чуждестранни 

студенти в България, хъб за дигитализация в помещение 409; 

м. август - ноември 

11.  Онлайн обучителен семинар за кариерни консултанти по избрани 

теми - електронно консултиране, използване на метода на 

електронното портфолио, нови професии и др.;  

12.  Разработване и пилотиране на обучителни материали за кариерно 

развитие и консултиране;  

13.  Съвместни обучителни семинари с партньорски студентски 

кариерни центрове от университети по теми свързани с 

модернизацията на кариерното ориентиране - самоориентиране и 

съвременна медийна грамотност; 

14.  Срещи с чуждестранни студенти от технически и природни науки, 

учещи в България, по проблеми на образованието и обучението;  

15.  Ремонт, обновяване на интериора, техниката и софтуера в кабинети 

409 и 413 със смесено финансиране от МОН, СОКИ, ННЕК 

ЮНЕСКО и НСД; 

м. декември 

16.  Развитие на уеб ресурси със сайтове и системи за управление на 

знанието, полезни за неформално обучение на студенти и ученици; 

17.  Дискусии и обсъждане на бъдещи проекти и дейности. 
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ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И 

ИЗКУСТВА - СОКИ 

 

Центърът разработва методологични материали, обучителни 

инструменти и извършва консултантски услуги и обучения в областта на 

използването на съвременните дигитални медии в образованието и 

обучението. Работи със студенти, ученици, специализанти, младежи и 

експерти, разработва проекти и извършва обучения и консултации в 

областта. Планираните дейности са осъществени, съобразно месечното 

разписание, посочено по-долу в отчета. 

м. януари 

1. Консултации на студенти в областта на компютърните изкуства и 

съвременни медии (целогодишна дейност); 

2. Обмяна на информация с други центрове и международни събития в 

областта, изпращане на студенти и млади хора за участие в 

конференции, фестивали, курсове в областта (целогодишна дейност); 

3. Популяризиране (представяне) в социалните мрежи на студентски и 

младежки проекти и организиране на дискусии по определени теми в 

областта на компютърната графика, компютърната анимация, 

електронна музика, уеб дизайн, интерактивни инсталации, мобилни 

арт приложения и други; (целогодишна дейност); 

м. февруари - март 

4. Разработка и пилотиране на обучителни материали и LMS за 

дигитализация и популяризация на културно наследство като книги, 

фотографии, изкуство и други по проект „DigiPrior“ по „Еразъм +“. 

5. Участие в конференции и подготовка на обучителни материали за 

обучение в различни области като микроелектрониката, кариерното 

развитие на младежи и новите технологии в изкуството; 

6. Стартиране на подготовката на традиционния международен 

фестивал за компютърни изкуства „Компютърно пространство” -

стартиране на конкурсната част и набирането на проекти. 

Обновяване на сайта и базата-данни за 34-тото издание; 

7.  Пилотиране и имплементиране на разработени интерактивни 

материали за активизирането на възрастни хора чрез новите медии; 

м. април - юли 

8.  Пилотиране на дигитален вариант на международно списание, 

подготвяно от младежи за възрастни и LMS, разработвана от 

студенти за възрастни по проект по програма „Еразъм +“; 
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9.  Поддръжка и обновяване на онлайн образователни приложения, 

използвани за младежки обмени и обучения, разработвани по 

съвместни проекти с други центрове. Обновяване на ръководствата 

за използването им; 

10.  Посещение на региони с младежи в неравностойно положение и 

представяне на новите професии в областта на компютърните 

технологии и дигитални изкуства; 

м. септември - ноември 

11.  Заключителен етап на международен форум за компютърни 

изкуства „Компютърно пространство” (34-то издание), 

computerspace.org, 27 - 29 октомври. Форумът има конкурсна и 

фестивална част и е най-голямото и най-старо събитие за 

компютърни изкуства и съвременни медии в Югоизточна Европа; 

Форумът е част от Календара на културните събития на Столична 

община. Събитието се отразява от редица влиятелни медии. Форумът 

насърчава креативното мислене на студенти и младежи и създава 

възможности за професионална реализация в сферата на синтеза 

наука- технологии-изкуство.  

12.  Провеждане на допълнителни образователни семинари с участници 

в “Компютърно пространство” (4 семинара с образователна цел); 

13.  Изработка на филми-лектория по теми, свързани с компютърните 

изкуства; 

14.  Поддръжка и актуализиране на сайтове / портали с методологични 

материали за консултанти; 

15.  Поддръжка и актуализиране на приложения и бази-данни за оценка 

на медийната грамотност и дигиталните умения на младежи; 

м. декември 

16.  Дискусии и подготовка на нови проекти; 

17.  Срещи се партньорски центрове и разработване на проекти.  
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РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С БЪЛГАРСКИТЕ 

ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА - АБУЧ 

 

През 2021 г. се състоя тържественото освещаване на Ресурсния 

център, създаден в НСД през 2020 г. под управлението на Асоциацията на 

българските училища в чужбина – А.Б.У.Ч.   

През 2022 г. членовете на Управителния ни съвет, установени в 

България, използваха Центъра както за популяризация на възможностите          

за продължаване на обучението в България на учениците от българската 

диаспора в чужбина, така и за професионални срещи с представители на 

държавните институции и медиите.   

Най-голямата  обществена изява се състоя през лятото на изминалата 

година, когато АБУЧ проведе за първи път Годишната си конференция и 

други важни съпътстващи събития в сградата на Националния студентски 

дом – в Централното изложбено фоайе и Камерна зала на НСД, 

възстановени за просветна дейност, култура и изкуство след 2018 г.  

На 27.07.2022 г. в Изложбеното фоайе на НСД се проведе 

тържественият юбилей по случай 15-тата годишнина от основаването на 

АБУЧ. Присъстваха представители на 70 българските училища зад 

граница. Сред почетните гости бяха: г-жа Милена Димитрова от кабинета 

на вицепрезидент Йотова, председателят на Комисията за българите в 

чужбина в Парламента – г-жа Антоанета Цонева, бившите министри на 

образованието – проф. Сергей Игнатов (понастоящем ректор на 

Европейския университет за хуманитарни науки във Вилнюс, Република 

Литва) и г-н Красимир Вълчев (зам.-председател на Комисията по 

образованието в Парламента), зам.-министърът на образованието – г- жа 

Мариета  Георгиева, зам.-министърът на МВнР – г-жа Ирена Димитрова, г-

жа Райна Манджукова – изпълнителен директор на Изпълнителната 

агенция за българите в чужбина. Присъстваха също  редица български 

посланици и дипломати, подкрепящи през годините дейността на АБУЧ. 

Някои от тях бяха удостоени с Почетния плакет на АБУЧ и благодарствени 

грамоти.  

Сред съпътстващите форума събития може да се отбележи 

професионалният семинар с участието на директора на дирекция ОБГУМ в 

МОН – г-жа Наталия Михалевска и държавният експерт в дирекцията за 

висше образование в МОН – г-жа Ивана Радонова.  
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Г-жа Мариана Христова - редактор на портала „ЕвроЧикаго“ и член 

на АБУЧ,  представи поредица сборници с разкази от български автори, 

повечето от които живеят в чужбина. Творбите са публикувани на сайта на 

медията, подбрани са и редактирани в отделни сборници от г-жа Христова, 

издават се чрез лични дарения и се разпространяват безплатно.   

В края на деня участниците от българските училища в чужбина като 

подарък получиха възможност да гледат театралното представление 

„Джанки в Манхатън”, организирано и проведено в Камерна зала на СД.   

На 28.07.2022 г. отново в залата на Студентския дом се проведе 

събитие за обмяна на опит и повишаване на квалификацията на членовете 

на АБУЧ.  
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ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО  

РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ - БСС 

 

През 2022 г. Центърът, управляван от Българския студентски съюз и 

представляван от г-н Станислав Фердов, отчете следните основни 

резултати: 

 Бяха открити 2 вътрешни и 1 външен клон на организацията. 

Поради финансови причини, свързани с последствията от 

ограниченията от пандемията, част от съществуващите клонове 

бяха реорганизирани през течение на календарната година.  

 Към БСС се присъединиха 13 нови членове, както и бяха 

отписани 9 стари. Всички членове разполагаха с постоянен 

достъп до базата на Центъра за подготовка на своята 

организационна дейност и проекти. 

 БСС поддържа постоянен контакт с институциите в Република 

България, както и в страни от ЕС и трети държави. 

 Подписани бяха 15 меморандума / споразумения за 

сътрудничество в областта на висшето образование и 

младежката дейност.  

 Продължи работа по различни съвместни проекти и 

инициативи по споразуменията за сътрудничество, сключени 

на предходен етап. 

 Ръководството и членовете на БСС се включиха в редица 

доброволчески акции, в т.ч. в аварийно-спасителни дейности 

по повод на възникнал инцидент в региона на община Перник. 

 Бяха осъществени редица медийни публикации и изяви 

директно през социалните канали на БСС. 

 Бе създаден нов сайт на Центъра и организацията. 
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ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И 

ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ - АМУ 

 

За двете години от създаването на Центъра, той успя да се превърне в 

открита площадка за срещи на активни млади изследователи, студенти, 

общественици, представители на бизнеса и държавата.  

През 2022 г. Центърът (ЦИНИПД), под управлението на 

Асоциацията на младите учени (АМУ), може да отбележи следните 

основни резултати: 

 В началото на м. януари АМУ подписа договор с ЦРЧР за 

финансиране на спечелен проект по Еразъм + с названието „Гласът 

на младите изследователи“; 

 На 21.02 екипът на ЦИНИПД организира първата от серия изнесени 

мобилности в страната в рамките на проекта "Гласът на младите 

изследователи". Дейността се проведе в град Пловдив. На едно място 

се събраха ръководства на университети, училища, бизнеси, научни 

организации, НПО, млади изследователи между 15 - 29 години. 

- Месец по-късно същият формат бе организиран и проведен в 

гр. Враца. Двудневното събитие през м. април се състоя в гр. 

Русе, през м. май – в гр. Варна, а през м. юни – в гр. Бургас; 

-  На 19.09 се проведе финална конференция по проекта в гр. 

София, която събра млади таланти и учени от цялата страна. 

Финалният доклад по проекта бе публикуван през м. октомври. 

 На 25.02 ЦИНИПД бе съорганизатор, съвместно със „Cyber 360“ 

Ltd., на обучение по тема „Добри и лоши практики в 

киберсигурността”. Лектор на обучението бе Светлин Лазаров, 

началник на сектор „Дигитални анализи и открити източници” в 

отдел „Киберпрестъпност” към ГДБОП - МВР;  

- През м. април бе проведено второ съвместно събитие - 

двудневен курс  с фокус върху темите „Киберсигурност за 

деца“ и запознаване с нормативната рамка в сферата на 

киберсигурността. Събитието бе част от инициативата „Пази 

детето в Интернет“; 

- През м. септември темата на обучението бе „Етично 

хакерство“. 
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 На 12.03 ресор "Цифров суверенитет и киберсигурност" към 

ЦИНИПД проведе изследване на тема: "ЦИФРОВО ОБЩЕСТВО: 

Цифрова икономика, цифрови заплахи, цифров суверенитет". Целта 

на изследването бе да се проучи общественото мнение за процеса на 

цифровизация и неговото влияние върху обществото; 

 На 24.03 в Национален студентски дом се подписа Меморандум за 

сътрудничество между Асоциация на младите учени / ЦИНИПД и 

Български Студентски Съюз. Двете организации станаха съ-автори 

на проект на Закон за доброволчеството. Темата за младите учени и 

студентите в България, бъдещи съвместни инициативи и проекти, 

бяха в основата на разговорите между двете организации; 

 На 10.05 по лична покана от Еврокомисар Мария Габриел 

ръководителят на ЦИНИПД Вадим Рошманов взе участие в 

гражданския диалог „Младите хора за бъдещето на Европа“. 

Срещата бе организирана по случай Деня на Европа в рамките на 

Европейската година на младежта 2022 г. На фокус бяха темите 

иновации, образование, наука, младеж и култура; 

 На 21.05 в Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” се 

проведе 14-та поредна Научна конференция за студенти и млади 

учени „Екологията - начин на мислене”. Организатори на събитието 

бяха катедра „Екология и ООС”, Клуб „ЕСЕТРА” към БФ и 

Студентски съвет на ПУ „П. Хилендарски”. Асоциацията на младите 

учени подкрепи дългогодишната инициатива; 

- В периода 22-24 юни ЦИНИПД бе партньор на подобен  

академичен форум, но в комбинация с други свои партньори - 

Международната научна конференция „Мултидисциплинарен 

подход за осигуряване нормалното функциониране на 

здравните и обществени системи при пандемични вълни“. 

 На 20.06 екипът на ЦИНИПД откри "Център за иновации, научно-

изследователски и приложни дейности, гр. Бургас", създаден на 

територията на Бизнес инкубатора в Бургас, с подкрепата на Община 

Бургас, по модела на Центъра към НСД и на базата на успешния 

опит от неговото разработване в гр. София; 

 В периода м. май – м. юни, екипът на   ЦИНИПД проведе редица 

работни срещи с ректори от висшите училища в страната, 

резултирали в подписването на споразумения за стратегическо 
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сътрудничество с Тракийския университет в Стара Загора и 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас; 

 На 25.08 Асоциация на младите учени  сключи с дирекция „Добро 

управление“ в администрацията на Министерския съвет 

административен договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SFOP001-2.025-0146-C01 за проект „Изследване на моделите на 

взаимодействие между „администрация – университет (образование 

и наука) – бизнес“ с цел анализ и мониторинг на прехода от първи 

етап „етап на възстановяване (2017-2022)“ към втори етап „етап на 

ускорено развитие (2023-2026), заложени в Стратегията за развитие 

на научните изследвания до 2030 г. и Плана за изпълнение на 

стратегията“ по процедура за предоставяне на БФП BG05SFOP001-

2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на 

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. В 

основната си част проектът ще се реализира през 2023 г. в 

партньорство с Министерство на образованието и науката и е 

финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; 

 На 30.09 представители на ЦИНИПД бяха включени в 

междуведомствената група, под председателството на 

Министерството на образованието и науката, за изготвяне на изцяло 

нов "Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите"; 

- Паралелно с работата по Закона, Асоциацията на младите 

учени е член на Постоянния комитет за изпълнение и 

мониторинг на Националната пътна карта за научна 

инфраструктура 2020 - 2027 г. (НПКНИ) и като такъв участва в 

организираната на 18.11 от Министерството на образованието 

и науката конференция под наслов „Състояние на 

националната научна инфраструктура в Република България в 

изпълнение на НПКНИ“. 

 През м. септември и м. декември в сградата на НСД се проведоха 

заседания на сформирания към ЦИНИПД „Стратегически 

изследователски съвет“, съставен от млади учени и предприемачи с 

разнороден профил и експертиза.  
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ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ - 

AIESEC 

 

AIESEC – една от двете организации зад Центъра за международно 

развитие на студентите, е най-голямото в света младежко движение за 

лидери, което се ръководи изцяло от младежи. Мисията на AIESEC е 

постигане на мир и оползотворяване на човешкия потенциал и затова, 

следвайки мисията всеки ден, сдружението развива лидерски умения в 

младежите, като им предоставя практически опит в предизвикателна среда.  

 МЕЖДУКУЛТУРЕН ОБМЕН: 

AIESEC позволява на всеки младеж да отиде на междукултурен 

обмен под формата на доброволчески обмен или професионален опит в 

чужбина. През 2022 г. изпращането и приемането на студенти за 

международни обмени включи изходящи обмени (2 стажанти от България), 

както и входящи такива (5 професионални стажанти към България).  

 СЪБИТИЯ: 

През 2022 г. AIESEC в България реализира три големи събития, 

ангажирайки над 300 младежи и 17 бизнес партньора, както и две по-малки 

събития с младежко участие (обучителни семинари в СофтУни и НСД), в 

допълнение към активната си вътрешно-организационна дейност в рамките 

на Центъра към НСД (в т.ч. национални конференции през м. май и м. 

ноември, както и организационни срещи на екипа на Центъра регулярно 

през годината). Основните ежегодни събития са както следва: 

 „Бизнесът в действие“ е събитие, организирано за 17-та поредна 

година, което цели да скъси разстоянието между младежите и 

бизнеса чрез обучения, работни групи, симулации и възможности. 

 „YouthSpeak Forum“ се организира за поредна година в България 

и представя на младежите кои са целите за устойчиво развитие до 

2030 г., както и кои са най-важните за страната ни дейности в 

изпълнение на тези цели, по които можем да работим. 

 „Levcheto“ е събитие изцяло насочено към подобряването на 

финансовата грамотност на младежите и им дава възможност да 

осъществят контакти с опитни представители на финансовата 

индустрия в България. 
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ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ - 

ESN 

 

През изминалата 2022 година ЕСН България отново си сътрудничи с 

Националния студентски дом в организацията на редица събития за 

развитие на мрежата от доброволци.  

Събитията, осъществени от ЕСН България на територията на НСД, 

бяха свързани с каузите на организацията – култура, спорт, социално 

включване, развиване на умения на доброволците. Културните събития за 

Еразъм студентите имаха голям успех и посещаемост от средно над 40 

души. 

В Националния Студентски Дом, ESN имаше възможността да 

проведе срещи при смяна на екипите от различните структури по 

университети, така наречения “транзишън”, което позволи на по-новите 

доброволци максимално бързо да навлязат в работата. 

Следва списък на някои от основните организационни и 

представителни събития с образователен или обществен характер, 

организирани от ЕСН на територията на Студентския дом през годината: 

ИМЕ И ОПИСАНИЕ  МЕСЕЦ ЦЕЛЕВА ГРУПА  

Срещи на Управителния съвет 

(УС) 
ежемесечно доброволци 

Среща на локалните 

управителни съвети 
февруари 

доброволци от всички 

секции 

Работилница за мартеници март Еразъм студенти 

Докосване до българската 

култура 

март, 

октомври, 

ноември 

Еразъм студенти 

ЕСН 101: Обучение за 

новопостъпили доброволци 
април доброволци 

Европа и ти – бъдещето в 

твоите ръце 
юни 

доброволци, 

институционални 

партньори 
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Рожден ден на организацията юни 

доброволци, 

институционални 

партньори 

Предаване на длъжностите на 

новите членове на УС 
август доброволци 

Среща на координаторите на 

събития 
септември доброволци 

Среща на локалните 

управителни съвети 
октомври 

доброволци от всички 

секции 

Еразъм – пътуването на 

живота ти, Еразъм дни 
октомври 

доброволци, 

институционални 

партньори 

Обучение на доброволците от 

София 
октомври български студенти  

Среща на доброволци на ЕСН 

България 
ноември доброволци 

Урок по жестомимичен език ноември 
доброволци, Еразъм 

студенти 
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ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНОТО ГРАЖДАНСТВО - НСК 

 

В изпълнение на програмата за 2022 г. Центърът за европейско 

сътрудничество и насърчаване на активно гражданство осъществи 

следните основни дейности: 

1. Участие в онлайн дискусия "Конференция за бъдещето на Европа – 

каква да бъде ролята на ЕС на световната сцена?“ , София, 14 януари; 

2. Участие в европейска онлайн конференция на тема "The European 

Year of Youth: the voice of the young people in the Conference on the Future on 

the Future of Europe", 2 февруари;  

3.  Участие в заключителна конференция по трансевропейски проект 

„Europe@Home”, Брюксел, 11 февруари; 

4.  Представяне на наръчник на гражданския активист, София 24 

февруари;  

5. Участие в обучителен курс по международен проект “Next Chapter 

Europe”, Брюксел, 3 - 6 март; 

6. Участие в публична дискусия „Заплахите към европейската 

демокрация от чуждестранна намеса и дезинформация“, София, 14 март; 

7. Участие в „Дни на гражданското общество 2022”, Брюксел, 15-17 

март; 

8. Meждународен семинар за младежки и студентски лидери “От 

социално дистанциране към социално ангажиране и участие”, София, 26 

април- 3 май 2022; 

9. Участие в европейска среща на гражданското общество в 

Страсбург, 5-7 май; 

10. Честване на Деня на Европа - 9 май; 

11. Участие в ежегодния европейски семинар в Берлин, 12-15 май; 

12. Отбелязване на Световния ден на околната среда, София, 5 юни; 

 13. Участие в онлайн конференция на тема “Building on the Conference 

on the Future of Europe: What's Next?”, 16 юни; 

14. Организиране на българска делегация за участие в годишната 

конференция на Международното европейско движение в Брюксел, 23 

юни; 

15. Участие в онлайн кръгла маса на тема “Enhancing European 

Democracy”, 29 юни; 
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16. Участие в онлайн конференция на тема “Russia’s invasion of 

Ukraine and the European Union’s Response: What’s Next?”, 13 юли; 

17. Участие в международен обучителен семинар за младежки 

работници, Рига, 20-25 юли; 

18. Работна среща с бюрото на JEF Europe, 18-20 август; 

19. Отбелязване на Европейския ден на езиците, София, 26 септември; 

20. Участие в онлайн дискусия на тема “Enlargement, European Political 

Communityand Differentiation”, 7 октомври; 

21. Участие в Европейското младежко събитие в Сантандер, 14-16 

октомври; 

22. Участие в Democracy event “LevelUP!”, организираno от 

Европейския младежки форум в Европейския парламент в Брюксел на 28 и 

29 октомври;  

23. Кампания за устойчив младежки лайфстайл, 1-30 ноември; 

24. Участие в публична дискусия на тема “Нерешеният казус на 

демокрацията: изборна умора”, 14 ноември; 

25. Участие в представянето на Стратегията за кампанията за изборите 

за ЕП 2024, 15-16 ноември, Брюксел; 

26. Участие в международен тренинг за младежки работници, 

Лисабон, 24-28 ноември; 

27. Участие в заключителна конференция по трансевропейски проект, 

Брюксел, 2 декември; 

28. Честване на празника нa българските студенти, 8 декември; 

29. Участие в онлайн обучителен курс „Как да се борим с 

дезинформацията”, 14 декември; 

Центърът е бил посетен за информация и консултации от над 1000 

студенти и младежи и е изпратил 102 участници в международни 

семинари, конференции и обучителни курсове. 
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ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА 
 

През изминалата 2022 г. организацията продължи да развива своята дейност с 

младите хора на България в сферата на сценичните изкуства и по специално: 

Съвременен Танц, Класически Театър, Музика, танц с огън, съвременен цирк, тай-чи, 

контактна импровизация, Форум и „Плейбек“ Театър, Съвременен танц и други. 

I. Направление „Творческа Резиденция за артисти от сценичните изкуства“: 

През 2022 г. студията организира за първи път Творческа Резидентна Програма в 

подкрепа на артисти от сферата на сценичните изкуства: хореографи, режисьори, 

визуални артисти, дизайнери, музиканти, сценографи, артисти от театъра и танца и др. 

Целта бе да бъдат подкрепени иновативни, нестандартно мислещи и смело 

експериментиращи творци. Това бе възможност, както за професионално доказали се 

вече артисти, така и за дебютанти, да осъществят свои идеи с хора на изкуството от 

общността на Т.С. „Студентина“. Инициативата се проведе паралелно на тази на 

ръководството на НСД – без пряка връзка между двете, но с много възможности за 

постигане на синергии. Подкрепата, която студията предоставя по резидентната 

програма бе: - сътрудничество и подкрепа от артисти от студията - 

професионалисти в различни области (режисьори, хореографи, музиканти и др.); - 

репетиционни пространства; - подкрепяща общност от танцьори и актьори, които 

биха могли да се включат в творческите проекти; - възможност за използване на 

сцена за публична изява; - на разположение бе и екип работещ за подаване на 

евентуална кандидатура към финансиращи програми, което се случи по някои от 

проектите от резиденцията; - подкрепа при разпространението на информация за 

осъществяваните дейности и за представянето пред публика на избраните проекти. 

Бе организирана информационна кампания, с  чиято помощ различни артисти 

разбраха и кандидатстваха по отворената покана за 2022 г. Беше вдъхновяващо да 

попаднем на толкова много талантливи хора и изборът никак не беше лесен! Бяха 

селектирани 5 кандидатури на творци, които да получат подкрепа по пътя на 

развитието им като независими артисти и приобщаването им към общността на 

„Студентина“.  

II. Направление “Танц“: 

1. Танцова компания „Bright” - развитие на сплотена артистична общност.  

И през тази година активно бе играно Танцовото представление с огън „Bright 

eye”. Представлението е представлява смес от съвременни танцови техники и техники 

за боравене с огнени инструменти. Сюжета на представлението включва романтична 

история между двама, която е пресъздадена, чрез различни хореографски похвати като 

„Tableaux Vivantes“ (живи образи), различни танцови поддръжки и техники от 

съвременния танц. Спектакълът включва и необходимите атрибути: специално 

подбрана за целта музика и подходящи за работа с огън и съобразени със сюжетната 

линия сценични костюми. Бяха създадени инструменти, към които се прикача 

специална пиротехника, която бе използвана на финала на представлението. В него 

артистите боравят с огнените инструменти - огнен пой, огнени ветрила, огнен чадър, 

огнени „змии“ и пиротехнически инструменти. Хореограф: Петя Божинова. 

Представлението бе играно на различни събития - градски празници и фестивали 

в цялата страна: гр. Брезово (27.12), гр. Павел Баня (21.12), гр. Плевен (23.12), гр. 

Пловдив(17.12), гр. Чепеларе(07.12), гр. София, гр. Перник (02.12) и гр. Сунгурларе 

(12.12), София (06.11), София - ВИАЗ (27.10), Читалище Алеко Константинов- София 
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(23.10), Ловеч (17.09), гр. Стара Загора (16.09), Хасково (10.09), ак. Арбанаси (03.09), 

Угърчин (28.08), гр. Асеновград (27.09), гр. Свиленград (27.09), гр. Троян (20.08), с. 

Старо Село (20.09), с. Орешак (20.08, 30.07, 23.08), гр. Вакарел (17.07), Хасково (16.07), 

Банско (25.06), гр. Варна (12.06), гр. Сливница (11.06), София (06.06), гр. Кричим 

(05.06), с. Друган (28.05), София (27. 05, 21.05, 13.05), празник на с. Лесичово (24.04), 

Пазарджик (24.04), гр. Пампорово (5.03), гр. Бистрица (04.03), гр. Боровец (19.02); 

Сред участията на танцовата компания, като по-значителни се открояват: - на 

23ти Октомври, когато публично бе представено Танцово представление с огън „Bright 

eye”, като част от целодневно събитие - благотворителен базар за възстановяването и 

развитието на НЧ „Алеко Константинов 1897“, гр. София; - Кулинарен събор на река 

Росица - гр. Бяла Черква - 02.07; - Съвместно представление на музиканти и танцьори 

от ТС „Студентина“ на фестивал „Wake up“  от 05-ти до 10ти Юли 2022 г.; - Фестивал 

„На огъня и светлината“  гр. Габрово; - Представление за Фестивала на Природо-

математическата гимназия в гр. Ловеч на 04ти Май и при посрещане на международни 

гости на гимназията на 02 Юни; - Фестивал „Open Buzludza“, провеждан под връх 

Бузлуджа (19.08.2022 г.); - Социално ангажирано представление играно на 08.10.2022 г.  

в полза на младежите работещи в защитено пространство: градина „Вдъхновение“ гр. 

Божурище. Градината представлява комплекс за социална рехабилитация и интеграция 

на младежи със специални нужди. В центъра работят млади хора, които срещат 

различни физически или ментални трудности; - Артистите от ТС „Студентина“ бяха 

част от цирк „Нибрай“ на Фестивал „Беглика“ (14-18 Август, 2022 г.) 

III.  Направление „Музика“: 

1. Ритъм работилници „Drum circle” 

Бяха проведени поредица от над 15 събития за групово свирене на барабани в 

кръг.  Перкусионната работилница е събитие със силен социален заряд. Млади хора и 

хора от различни сектори в обществото се събират в кръг, като за всеки има осигурен 

музикален ударен инструмент. Заедно, те импровизират, учат и общуват чрез музика. 

Събитията бяха посетени от млади хора, родители с деца и възрастни. Българи и 

чужденци. Подходът е изцяло практически, участниците се учат на различни видове 

ритъм, звукоизвличане, теория и постановка на свирене. Перкусионната работилница 

дава възможност на хората да се докоснат и да опитат от магията на музиката, 

възможност да се изявят и да развият таланта си. Организирани бяха и благотворителни 

музикални работилници за украински деца на 27ми март. Посетителите имаха рядката 

възможност да се докоснат до професионални музикални инструменти от различни 

точки на света. Да получат ценни насоки, съвети и практически да свирят и композират 

заедно.  Събитията имаха добър отзвук и ще продължат и през 2023 г.  

Работилницата по Ритъм е инициатива на Петър Йорданов - “Бъни” и Деян 

Петров - “Дицата” (или още Dizzy Grooves), добри познайници на world music сцената в 

България. Целта на Rhythm Circle е да събира в общ творчески кръг любители на 

барабаните и световните музикални традиции без да е необходим голям предварителен 

опит. Използват се ударни инструменти от Балканите, Западна Африка, Латинска 

Америка, Австралия, Европа, Северна Америка и Близкия Изток. Участниците се 

запознават на базово ниво с инструментите и основни техники на свирене, изучават 

световни културни традиции и творят заедно върху утвърдени световни ритми. Това е 

първата отворена за различни хора и регулярно случваща се ритъм работилница в 

София, водена от водещи български перкусионисти. Информация за инициативата в 

медиите: https://bit.ly/3JJC5j4. 

https://bit.ly/3JJC5j4
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Дати на провеждане на работилниците по Ритъм - RHYTHM CIRCLE: 27.03.22, 

14.12.22, 02.11.22, 26.10.22, 12.10.22, 05.10.22, 28.09.22, 21.09.22. Различни 

работилници имаха различна тематика: Rhythm Circle - Advanced Level, Rhythm Circle - 

Beginner Level, Rhythm Circle - All As One, Rhythm Circle - Around the world, Rhythm 

Circle - The Pulse of South America, Rhythm Circle и др. 

2. Концертна дейност: 

Организирани бяха различни концерти, с цел популяризиране на 

пространството, подкрепа на артистите и привличане на интерес към институцията. За 

целта бяха ангажирани редица професионални артисти от България и чужбина. Бе 

осигурено озвучаване и техническо обезпечаване, реклама и маркетинг. Музиканти и 

артисти от различни гилдии се включиха в инициативата. Концертите обединяваха 

световната музика от различни етноси, джаз и фюжън. Участваха професионални 

музиканти от София и страната. Всеки от концертите бе посетен от публика - между 30 

и 200 човека на концерт. Публиката остана очарована от широката палитра музиканти и 

разнообразни музикални инструменти. 

 Концерт поезия;   

 Етно концерт „Любов и истина“;  

 Хандпан фестивал - с гост артист от Англия - Peter Berni;  

 Етно концерт на покрива;  

 Концерт - Аудио визуален пърформанс „Музикални 3D картини“;  

 Хандпан работилница и концерт;  

 Афро уикенд с гости от 7 държави;  

 Концерт „Музикално поетична вечер“;  

 Word music concert – артисти от Аржентина и Шотландия;  

 Хандпан концерт с артист от Хърватска;  

 Концерт на Сандра Санджиау от Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra.  

3. Музикални репетиции: 

В Студентина бяха проведени поредица от репетиции на музикални състави: 

„Hang festival BG“, „Тъпани и Гайди“, „Основно ветрове“, “Bunyverse“, “Drum Circle” , 

театрално представление „Дуенде“  -  Земята майка, Ecstatic Dance. Репетициите бяха 

подготовка за изнасяне на концертна програма в страната и чужбина, както и на 

фестивали в различни точки на България: Русе, София, Варна, Велико Търново, 

Боженци, Видин, Елена, Хасково, Димитровград и др.  

4. Партньорства: 

След спечелен конкурс в НСД през 2021 г. съвместно със Сдружение 

„Концерти.бг“, с което Театър – студия „Студентина“ традиционно си партнира, и през 

тази година продължи проекта за развитие на звукозаписното - репетиционно студио за 

студенти и млади хора на последния подпокривен етаж в Национален Студентски Дом. 

През 2021 и 2022 г. в партньорство с ръководството на НСД и сдружение 

„Концерти.БГ“ необитаемо и окаяно подпокривно пространство в НСД бе превърнато в 

ново творческо пространство за репетиции и звукозапис. Ремонтът продължи между 6 и 

9 месеца, в т.ч. поставяне на прозорци, монтаж на на врата, топлоизолация и 

звукоизолация, климатизираща инсталация и др. разходи. Това сътрудничество е 

https://www.facebook.com/events/1143971686349160/
https://www.facebook.com/events/306534238232167/
https://www.facebook.com/events/228575218310772/
https://www.facebook.com/events/363254865765196/
https://www.facebook.com/events/484041360157069/
https://www.facebook.com/events/6089495304411700/
https://www.facebook.com/events/615185000339518/
https://www.facebook.com/events/466033172135133/
https://www.facebok.com/events/1622486444816017/
https://www.facebook.com/events/1589730408130271/
https://www.facebook.com/events/508957837715835
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063785719335
https://www.facebook.com/ochobhobetpobe
https://www.facebook.com/BunyVerse/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067605850710
https://www.facebook.com/ecstaticsessionsbg
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естествено продължение на процеса на обединение на артисти в една обща кауза за 

подкрепа на младите хора в България в техните творчески търсения  в областта на 

музиката. Помещенията бяха открити и започна репетиционен и звукозаписен 

творчески процес. 

- Музикално предаване епизод „Музиката на Индия“;   

- Музикално предаване „Неравноделни ритми“;    

5. Звукозаписна дейност: 

В новото студио бяха реализирани музикални звукозаписи и заснемане на тв 

предаване на БНТ, музикалния подкаст „Музикален Паспорт / Music Passport“ и други.  

 Звукозапис и създаване на авторска музика с народната певица от БНР – 

Юлия Гадтерова, с артисти от Африка, Аржентина, Франция, Германия и Португалия 

гостуващи в Н.С.Д. за европейския проект „Singing Body”.  Те репетираха и записаха 

две произведения в новосъздаденото пространство.  

 Репетиции с: Нина Николина и хор „Космически Гласове“, Студентина от 

музикалната академия – Реджи Якубов – диригент и музикант, Константин Кучев – 

цигулка и вокал, Даниеле Фебо – контрабас, Алекс Атанасов – контра бас, Илко Градев 

– акордеон, Иван Стилянов – китара, Пиеро Епифиния (ПЕРУ) – вокал и перкусии, 

Николай Иванов ОМ и много други артисти. 

 Звукозаписи  и репетиции проведоха множество артисти на свободна 

пратктика, сред тях: Милена Караджова – вокал, Ралица Ковачева - Бежан – вокал, 

Марияна Йотова – вокал, Валентина Добрева – вокал, Николета Николова – вокал, Саня 

Баракова – хандпан, др. Даниел Младенов – хандпан и перкусии, Николай Димчевски – 

перкусии, Мартин Лямов – гайди, др. Григор Лалов – гайда, Лазар Кермедчиев – гайда 

и вокал. И много други.  

Студенти и млади хора от ТС „Студентина“ оказаха помощ при ремонтни и 

битови задачи в НСД (изхвърляне на боклуци от залата, боядисване, местене на мебели, 

почистване и др.). 

IV. Направление „Обучителни дейности в сферата на танца“: 

Продължи обучението на млади хора в сферата на сценичните изкуства и 

развитието на тяхната двигателна, артистична и познавателна култура. 

1. Класове и интензивни обучителни модули: 

През 2022 г. Театър-студия „Студентина”  проведе серия от обучителни модули 

в областта на Танцовото изкуство под формата на лаборатории, уоркшопи, регулярни 

седмични класове и тренинги. В тях бяха преподавани и приложени различни методики 

в танцовото изкуство като Съвременни танцови техники и Контактна Импровизация. 

Целта на проведените модули бе повишаване компетенциите на членовете на студията, 

както и популяризиране дейността им чрез привличане на нови аудитории. 

Участниците бяха студенти от НАТФИЗ, Софийския Университет и млади хора с 

интерес в областта на танца и театъра. Водещият преподавател на модулите бе Ивайло 

Димитров – член на студията и преподавател в  НАТФИЗ ’’Кръстю Сарафов”. 

- В периода Юли – Ноември бяха проведени серия от уоркшопи със заглавие 

„Флор Уърк“ и Импровизация” чиято основна тема бе изследването на партерни 

танцови техники, като мотив за импровизация. Партерните техники са неизменима и 

важна част от лексиката на съвременния танц, те изграждат в танцьора умение за 

работа с пространството и овладяване на инерционните центрове в човешкото тяло, 

https://www.facebook.com/events/341039354564898/
https://www.facebook.com/events/300189432113278/
https://bnt.bg/news/20-mart-nai-shtastliviyat-den-v-godinata-zashto-muzikata-ni-doblizhava-nai-silno-do-shtastieto-v316362-304310news.html?fbclid=IwAR3X9U1VZfkTSsp0TBDVQpgE0qPs2HIvxtuNA9ESAqmozcBqd5Ky8m9-b2E
https://bnt.bg/news/20-mart-nai-shtastliviyat-den-v-godinata-zashto-muzikata-ni-doblizhava-nai-silno-do-shtastieto-v316362-304310news.html?fbclid=IwAR3X9U1VZfkTSsp0TBDVQpgE0qPs2HIvxtuNA9ESAqmozcBqd5Ky8m9-b2E
https://www.facebook.com/MusicPassportPodcast/?paipv=0&eav=AfYNRxFvyLbavbRex62GpXadbcXu9Yf0FRDTE51t56fFWjMguV9Izh5RtX4iIHc1Ns8&_rdr
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което дава свобода в процеса на импровизация. Уоркшопите бяха проведени в зала 304 

на НСД, с времетраене по 3 часа, на следните дати:  Юли 29, 31; Август 1, 6, 8, 13, 14, 

27, 28; Септември 3 и 4; Октомври 1, 2, 22, 23, 28, 30; Ноември 19, 20, 26, 27.  

- В периода Април - Юли 2022 г., Театър-студия „Студентина” реализира 

обучителният проект  „Соматик Лаб”. Проекта представлява серия от творчески 

ателиета изследващи връзката между Съвременен танц,  Соматични практики и 

хореографски методи с цел създаването им в танцово представление. Участниците бяха 

студенти от НАТФИЗ, Софийския Университет и млади хора с интерес в областта на 

танца и театъра. Ателиетата  бяха проведени в зала 304 на НСД, с времетраене по 3 

часа, на следните дати: от 29.04 до 2.05 и  22.07 до 25.07 . Проектът завърши  с 

публична презентация на процеса на 30.07 в зала 304. 

2. Международни гост-преподаватели: 

- Елизабет Вейхнер: Юни 2022 г. бе проведен уоркшоп по метода на Моше 

Фелденкрайс с гост преподавател Елизабет Вейхнер /Германия/. Целта на уъркшопа бе 

запознаване на членовете на Студията с иновативни  телесни практики и разширяване 

на уменията им, като изпълнители в областта на Съвременния танц и Физическия 

Театър. Тренингите се проведоха в репетиционното пространство на Театър Студия 

Студентина, като в тях участваха и гости на Студията. 

- Томаш Вортнер: На 17-ти Септември 2022 г. бе осъществен много вълнуващ 

уъркшоп, с гост-преподавател Томаш Вортнер - професионален танцьор, изпълнител, 

преподавател на контактна импровизация и физически театър и психотерапевт в 

обучение.  В уъркшопа бе разгледана движенческата техника „PlayFight“ - игрива 

форма на неформална комуникация, чрез която можем да изследваме връзките си с 

партньора и със себе си. 

- Кристабел Бътлър: През месеците Януари и Февруари 2022 г. бяха проведени 

обучителни класове свързани с съвременната танцова техника „Axis Sillabus”. Гост- 

преподавател бе Сибел Бътлър (САЩ). През призмата на „Axis Sillabus” бяха 

разглеждани анатомичните особености при движение в тялото на танцьора, при ходене, 

„Study of the c-star“ - основополагаща практика в състояние на „слушане“ на 

гравитацията и връзката с пода чрез крайниците. 

V. Дългосрочен проект „Танцов „джем“ за контактна импровизация“:  

През 2022 г. Театър-студия „Студентина“ продължи да бъде пространство 

отворено за Съвременен танц и Контактна импровизация в София при спазване на 

всички противоепидемични мерки. Бяха организирани  събития – лаборатории и 

импровизационни сесии. Благодарение на това, както и на дейността на другите 

преподаващи и практикуващи контактна Импровизация в студиото, Студентина 

продължи да бъде единственото пространство в София и страната, където регулярно се 

случва този вид съвременен танц. В  различни формати- джемове, класове, лаборатории 

студията продължи този проект, когато противоепидемичните мерки позволяваха това. 

През последните пет години часовете отделени за Контактна Импровизация в студията 

са единствената възможност за участие в контактна джем сесия в София. 

VI. Дългосрочен проект „Акройога“: 

През 2022 г. в ТС „Студентина“, както всяка година -  всеки петък се провеждаха 

акро йога импровизационни сесии („Джемове“),  и уъркшопи. През тази година 

участниците от джемовете взеха участие в глобалната инициатива "AcroYoga Global 

FlashMob on Earth Day 2022". Бе организиран и заснет флашмоб в центъра на София. В 
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края на годината започна подготовка за иновативно занимание "Акро йога забава за 

родители с деца", изследващо и заздравяващо връзката родител-дете. 

VII. Дългосрочен проект „Регулярни класове по Тай-чи“:  

Тай чи, като движенческа техника развива безценно разбиране за принципите на 

физическото действие, базирано на психическото и обратната връзка. Не можеш да си 

неспокоен, ако мускулите ти са релаксирани, не можеш да си несигурен, ако цениш 

свободата, която неопределеността ти дава. Не можеш да си слаб, ако усещаш извора на 

силата в теб. Простите наглед упражнения, които сякаш се повтарят в повечето школи 

по бойни изкуства, могат да ни научат да се разбираме с тялото си и да ни донесат мир. 

В театър –студия „Студентина“ експерименталните класове и работилници продължиха 

два пъти седмично в периодите, в които това бе възможно във връзка с 

противоепидемичната обстановка в страната. Преподавателят Кристиан Гайдаров се 

занимава с бойни изкуства повече от тридесет години. Започва с Джудо, по-късно 

Шотокан Карате, виетнамската школа Виет Во Дао, Мяо Дао, Ай Ки До и Тай Чи Чуан. 

От 1991 година преподава "Основи на бойните изкуства" в Театрален колеж "Любен 

Гройс". Предметът обединява методиката на няколко школи по бойни изкуства и цели 

култивирането на "отзивчиво" тяло. 

VIII. Подкрепа на външни за студията независими артисти и проекти: 

- „Solidarity Labs” - През м. Май бяха проведени поредица от 8 срещи - дискусии 

на социално значими теми. Дискусиите бяха организирани от Маги Назер и фондация 

„Солидарност в действие“. Дискусиите бяха насочени предимно към млади хора и 

студенти и се провеждаха с отворен вход. На тях младежите, в продължение на 2-2.5 

разглеждах различни социално значими теми, които имат склонност да разделят 

обществото, да поляризират нагласите ни и понякога да възпрепятстват диалог. 

Методиката на работа включваше групови процеси, движенчески практики и 

творчество чрез движение. Дати: 24ти Април, 1ви, 8ми, 15ти, 22ри, 29ти Май (всяка 

неделя). Методика: социометрия, театър на потиснатите, playback театър, актьорска 

игра, творческо писане, рисуване, колаж, дебат, споделяне по модела Way of Council, 

създаване на истории/приказки, дискусии, колективно създаване на решения по 

примерни казуси, колективна работа с подготвени материали по темата - обсъждане, 

категоризиране, т.н, индивидуално писане в дневник. Работа в малки групи по 

разрешаване на казуси. Целта е да се свържем с емоциите, които са в основата на 

възгледите ни, и да можем да ги изразим в приемаща среда, за да разберем по-добре 

себе си и другите. Обсъждани бяха решения за градивна социална промяна, която да е в 

полза на всички ни.  

- Проект „Дом“ – интерактивен аудио-визуален танцов спектакъл. Дати на 

репетиции проведени в  „Студентина“ м. Февруари 2022 г. – до 4 пъти в месеца, по 4-6 

часа. Режисьор: Вероника Табакова, Визуален артист: Яна Меламед, 

Хореограф/танцьор: Елица Попова. Описание: Концепцията на представлението се 

основава върху мултидисциплинарния характер на проекта. Изследват се 

взаимоотношенията между: движение, звук и образ, между естествено органично 

изкуство (танц) и дигитално изкуство (аудио-визуализации); между човека и 

технологиите; между психологичното състояние на човека и влиянието му върху 

средата, в която живее; между вътрешно-емоционален свят и външно-материален свят. 

В заключение, и през тази година „Студентина“ бе мощен център за 

развитие на сценичните изкуства и уменията, свързани с тях, у младите хора. 
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АКАДЕМИЧЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ИВАН ТОДОРОВ“ 

 

Списъкът със събития за годината, представен по-долу, не е изчерпателен 

и посочва единствено някои от най-отличителните събития и формати за 

годината, осъществени под егидата на Академичния фолклорен ансамбъл 

като част от дейността на Центъра за традиционни певчески и танцови 

изкуства към НСД. 

Дата 
Име на събитие / 

проект 
Кратко описание Място 

м. Януари – 

м. Март 

Репетиции Провеждане на репетиционен процес в 

стриктен график след прекъсване по 

време на коледните и новогодишните 

празници 

гр. София 

НСД 

м. Март Национална среща на 

CIOFF България 

Участие в националната среща на 

ЦИОФФ-България и обмяна на опит с 

колеги от други творчески колективи 

гр. Велико 

Търново 

 

м. Април Творчески лагер Организиране и провеждане на 

пролетен творчески лагер, който да 

подпомогне подготовката на ансамбъла 

за бъдещите проекти 

гр. Банско 

м. Май Международен фестивал 

„Гергьовско веселие”  

Кремиковци 

Участие в празничен концерт Кремиковски 

манастир 

м. Май Проект към Национален 

фонд „Култура“ 

Разработване на проект към Програма 

за възстановяване и развитие на 

любителското творчество към 

Национален фонд „Култура“. 

гр. София 

НСД 

м. Юли Азиатски фестивал Вземане на участие с танцова програма 

на Азиатския фестивал в гр. София. 

Парк зад 

музей 

„Земята и 

хората“ 

м. Юли Фотосесия и рекламен 

клип 

Заснемане на рекламни снимки с носии 

от всички етнографски образи, 

пресъздаване на сцени от танци, 

ритуали и обичаи 

гр. 

Копривщица 

м. Юли Международен фолклорен 

фестивал  „Витоша“ 

Участие с няколко танца на различни 

сцени в гр. София 

гр. София 

 

м. Август Международен фолклорен 

фестивал в Кипър 

Концертни изяви и участия на 

Международен фолклорен фестивал в 

Кипър с цел представяне на българския 

фолклор и страната ни. 

Кипър 

 

м. Август Международен фолклорен 

фестивал „Лятна дъга“ 

Участие на фестивала гр. Китен 

м. Септември 

 

Кампания за набиране на 

нови танцьори 

Провеждане на репетиционен процес с 

нови членове на Ансамбъла 

гр. София 

НСД 

м. Октомври - 

Ноември 

Концерт „Всички заедно 

във вихъра на танца“ 

Организиране и провеждане на 

концерта с участието на още 4 от най-

добрите танцови колективи в София. 

Мл. театър 

„Николай 

Бинев“ 

м. Декември Церемония „Студент на 

годината“ - УНСС 

Участие с танцова програма на 

церемонията за награждаването на 

„Студент на годината“ за 2022 година 

към УНСС.  

гр. София 

УНСС 

м. Декември Коледно тържество  гр. София 

НСД 
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АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“ 

  

И през творчески сезон 2022 г. усилията на Академичния хор бяха 

насочени към обогатяване на репертоара с нови произведения и 

аранжименти и попълване на състава с нови членове (приоритетно 

студенти и колеги от академичните среди). През цялата година 

продължиха усилията на А.Х. „Ангел Манолов“ по популяризирането на 

хоровата традиция пред представители на студентската общност и по 

популяризиране на българската хорова песен сред гостите на събитията в 

които участваха хористите.  

 

Дейност 
Период за 

изпълнение 

Показатели за измерване 

на ефекта от дейността 

Участие в хоров фестивал в 

гр. Дупница, съвместно с 

ФА “Езерец“ и Мъжки хор 

„Св. Иван Рилски“ по 

случай Националния 

празник и честване 155 

години на Читалище „Н. Й. 

Вапцаров“ 

16 Април Връчено отличие за участие, 

отправени покани за нови 

срещи 

Участие в 18-я 

Международен хоров ф-л за 

православна музика - 

Поморие 

03 – 06 Юни  Награда от музикалния 

форум, контакти с 

чуждестранни състави и 

диригенти 

Участие в Международния 

фестивал на 

Крайдунавските държави и 

поставяне на сцена „Меса в 

Ми минор“ на А. Брукнер – 

Улм, Германия 

06 – 10 Юли  Награда от музикалния 

форум, контакти с 

чуждестранни състави и 

диригенти, поставяне на 

сцена на многогласни 

произведения с оркестър 

Участие в 3-я 

международен фолклорен 

фестивал BOSPHORUS - 

Истанбул 

23 – 26 

Октомври  

 

Награда от музикалния 

форум, покани за подобни 

участия 

Участие в Международния 

фестивал с конкурс „Петко 

Стайнов“ - Казанлък 

02 – 05 

Декември 

 

Награда от музикалния 

форум, покани за подобни 

участия 
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Безспорен връх в изявите на Академичен хор „Ангел Манолов” през 

годината бе изнесеният самостоятелен концерт в Катедралата на гр. Улм 

по повод Фестивала на Крайдунавските държави. Проявата имаше за 

задача да популяризира българската песен и култура  пред чуждестранни 

общности, а също така и пред българската диаспора в чужбина. 

Историческо събитие е изпълнението на сложното многогласно класическо 

произведение с музикален съпровод – „Меса“ в 6 части. 

В България, Хорът взе участие и в други изяви без конкурсен 

характер. Така например, през м. декември в сградата на Народното 

събрание бе организиран поздравителен Коледен концерт към депутатите и 

служителите на Парламента на Република България. Концертът бе удачна 

възможност да се привлече вниманието на народните представители към 

предстоящия през 2023 г. 90-годишен юбилей на Академичния хор и 

Студентския дом. 
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ФОЛКЛОРНА ВОКАЛНА ФОРМАЦИЯ „ДИЛМАНА“ 

 

И през 2022 г. самодейната Фолклорна вокална формация „Дилмана“ 

продължи да съхранява, разпространява и развива българското фолклорно 

песенно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит както в 

страната, така и в чужбина. 

Фолклорна вокална формация „Дилмана“  е член на Националната 

Секция на CIOFF® България / Международен Съвет на организаторите на 

фестивали за фолклор и традиционни изкуства - асоцииран член на 

ЮНЕСКО/ и  „Представителен ансамбъл“ с право на участие в  

международни фолклорни фестивали - CIOFF® България. През 2020 

година формацията стана член и на EAFF. Постиженията са резултат на 

упоритата работа и отдаденост, както на певиците, така и на маестро 

Дарена Попова, която през 2023 г. отбелязва 40-годишен юбилей на сцена.  

През изминалия творчески сезон Формацията се върна към 

присъствени изяви след като за година се наложи да се адаптира към 

новите виртуални форми и да участва основно в онлайн конкурси.  

Ето част от завоюваните през 2022 г. отличия: 

 април 2022 – гр. Дупница - VI Национална инициатива на 

Българския хоров съюз – „България пее“; 

 май 2022 – гр. Елена - I-во място в Пети фолклорен фестивал 

„Веселие в Елена“; 

 юни 2022 – гр. Пордим - II-ро място в Национален фолклорен 

конкурс „От извора на севера“; 

 октомври 2022 – гр. София, Откриване на форума „Нова 

българска музика 2022“ с творби на маестро Стоян Бабеков и 

концерт по случай неговият 80-годишен юбилей; 

 октомври 2022 – Истанбул, Участие в „II International 

Bosphorus Folk Dance & Music Festival“; 

 ноември 2022 – София – Участие в Концерт – спектакъл 

„Всички заедно във вихъра на танца“ на АФА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ  

В МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО  

ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2022 г. 

 

В прегледа са представени статии, аудио и видео материали, публикувани 

в медийното пространство през 2022 г. и отразяващи основните културни, 

образователни и обществени събития, проведени в Национален студентски 

дом през годината (представени са до 3 публикации за събитие).  

Прегледът не претендира за изчерпателност и не включва проследяване на 

медийното отразяване на дейностите  на отделните студентски 

организации, които са представени по центрове за студентски услуги по-

горе, доколкото това е отговорност на всяка организация. 
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Пърформънс показва текстове чрез движения в София  
04.01.2022 

Надежда Максимова 

Пърформънс показва текстове чрез движения. Авторът е Мила Люцканова, която е вдъхновена от 

текстове на Х.Л. Борхес и М. Дюрас, съобщава Радио София. 

Тя пресъздава пресъздава идеята за движение във въздуха на въжета. Люцканова, споделя, че 

спектакълът е наистина движенчески и няма текст, той е изцяло жест, добавя тя. 

По нейни думи без определен жанр, пърформънсът изобразява емоция и това как човешкото тяло във 

въздуха с въжета може да я интерпретира. 

Столичани ще могат На 5 януари да се насладят на това изящно представление от 19:30 в Национален 

студентски дом. Предстои да бъдат уточнени и следващи дати за това събитие, но през месец февруари. 

Източник: Столица.bg, статия 

https://stolica.bg/kultura/parformans-pokazva-tekstove-chrez-dvizheniya-v-sofiya 

https://stolica.bg/kultura/parformans-pokazva-tekstove-chrez-dvizheniya-v-sofiya
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Три нови пространства ще отворят врати в първите седмици на новата година в 

Националния студентски дом 
04.01.2022 

Три нови пространства ще отворят врати в първите седмици на новата година в Националния студентски 

дом 

София, 4 януари /БТА/ 

Три нови пространства ще отворят врати в първите седмици на новата година в Националния студентски 

дом /НСД/. Ремонтът им е извършен изцяло благодарение на дарителски средства - постъпления от 

разпространението на книгата "Домът и университетът. Споделени истории от Царство България" и 

собствени приходи, генерирани от културна дейност през изминалата трудна година. Това съобщават от 

НСД. 

Студентската читалня "Татяна Киркова" е оборудвана със средства от щедро дарение, направено от 

Националното представителство на студентските съвети 

Споделеното учебно пространство "Свободен университет" е оформено със средства, дарени от 

Студентския съвет и ръководството на Университета за национално и световно стопанство, в чест на 

който е наименувано пространството, както и на ръководството и служителите на DXC Technology 

България. 

Третото помещение, което ще отвори врати е звукозаписното студио "Стакато", което е изградено 

благодарение на партньорството на Студентския дом с Театър-студия "Студентина" и безвъзмездния труд 

на перкусиониста Петър Йорданов - Бъни. 

От НСД отбелязват, че през отминалата година са работили усилено, за да посрещнат много нови гости 

на пл. "Народно събрание" 10 през 2022 и да бъде тя успешна за културно-просветен институт. /ИРС/ 

Източник: БТА, статия 

https://www.bta.bg/bg/news/lik/12696-Tri-novi-prostranstva-shte-otvoryat-vrati-v-parvite-sedmitsi-na-novata-godina  

 

https://www.bta.bg/bg/news/lik/12696-Tri-novi-prostranstva-shte-otvoryat-vrati-v-parvite-sedmitsi-na-novata-godina
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"Тази стая не съществува" - спектакълът, вдъхновен от Борхес и Дюрас 
04.01.2022 

"Тази стая не съществува" е авторски пърформанс, вдъхновен от текстове на Хорхе Луис Борхес и 

Маргьорит Дюрас. Идеята, концепцията и изпълнението са на актрисата Мила Люцканова. 

"През цялото време на този пърформанс аз съм във въздуха на едни въжета. Те са създадени специално 

за представлението. Изглеждат малко опасно, но доста поработихме върху това", каза актрисата в 

студиото на "България сутрин". 

Представлението вече имаше своята премиера, а втората предстои на 5 януари в Национален студентски 

дом, Камерна сцена, от 19:30 ч. 

"Хората бяха впечатлени от това, че в момента подобно нещо като жанр не са гледали. Опитахме се чрез 

жеста на тялото, позиционирано в една среда, която е странна и чужда, да изкараме тази емоция, която ни 

носят текстовете. Тялото дава изключително голяма свобода за интерпретация. Тези текстове, които 

нямат общо помежду си, намерихме обща тема вътре, която ни вълнува - темата за парадокса", обясни 

Мила Люцканова в ефира на Bulgaria ON AIR. 

По думите ѝ на първата премиера всеки един от зрителите е усетил нещо свое. 

"Това е най-важното за мен - чрез това нещо не искам да разказвам конкретна история, а хората да го 

почувстват през себе си. Яница Атанасова е хореограф и режисьор на представлението. Владимир Бочев 

е нашият музикант на живо. А в представлението има сцена, която е само с очи", каза още Люцканова. 

Вижте целия разговор във видеото. 

Източник: Телевизия България Он Ер, видео запис 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/251126-tazi-staya-ne-sashtestvuva-spektakalat-vdahnoven-ot-borhes-i-dyuras  

 

 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/251126-tazi-staya-ne-sashtestvuva-spektakalat-vdahnoven-ot-borhes-i-dyuras
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Адам Фекете с покана за вернисаж 
12.01.2022 

Младият художник Адам Фекете вече налага свой собствен стил, определен от самия него като „Абстракт“. 

Енергия и цветове, свободен дух и оригиналност, инстинкт за свобода показват картините му. Рисува с 

акрилни, текстилни и маслени бои, туш и перо, въглен, пастел, молив, тебешир, пясък… Работи с 

керамика, стъкло, графика, батик и колажи. 

Адам Фекете – Adam Art е живял и учил в три европейски столици – София, Брюксел и Будапеща. А 

творбите му са притежание на колекционери в Германия, САЩ, Бразилия, Канада, Великобритания, 

Испания, Франция, Белгия, Холандия, Унгария, Русия, Австралия, Испания и България. 

На 18 януари от 15 до 19 часа в Националния студентски дом на културата в София Адам Фекете 

организира вернисаж. 18-ата му изложба е озаглавена „Обещание“ – разказва той в „Артефир“ пред 

Димитрина Кюркчиева. Чуйте звуковия файл. 

Източник: БНР, Хр. Ботев, аудио запис 

 https://bnr.bg/hristobotev/post/101584708  

 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101584708
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Откриват студентска читалня "Татяна Киркова" 

14.01.2022 

Три нови пространства ще отворят врати в началото на годината в Националния студентски дом в София. 

Това става факт благодарение на дарителски средства, постъпления от разпространението на книгата 

"Домът и университетът. Споделени истории от Царство България", както и собствени приходи, 

генерирани от културна дейност през изминалата година. 

Ще бъде открита студентска читалня "Татяна Киркова", която е оборудвана с дарение на Националното 

представителство на студентските съвети в Република България. 

Второто пространство ще предлага споделен учебен терен "Свободен университет". Студентският дом ще 

се сдобие и със звукозаписно студио. 

„Това са забравени назад във времето помещения в Националния студентски дом, който по същество е 

една много голяма сграда в центъра на София. От десетилетия, особено след демократичните промени, 

не малко репетиционни зали и пространства са били изоставени. Днес малко по малко възстановяваме 

тези помещения“, каза пред БНР Христиан Даскалов. Той изрази надежда 2022 г. да бъде успешна за 

културно-просветния институт. 

През годините сградата бе абсолютно отнета от студентите, дори в мазето се нанесе чалга клуб. С 

огромни усилия и помоща на Столична община постепенно зданието се завръща към порвоначалната си 

функция на Студентки дом. 

Източник: isofia.bg, статия 

https://www.isofia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/3237/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%

D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D

0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8F__%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%

D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_.htm  

https://www.isofia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/3237/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8F__%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_.htm
https://www.isofia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/3237/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8F__%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_.htm
https://www.isofia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/3237/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8F__%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_.htm
https://www.isofia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/3237/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8F__%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_.htm
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Три нови пространства отварят врати в Националния студентски дом в София 

14.01.2022 

Интервю на Мария Бояджиева с Христиан Даскалов 

Три нови пространства ще отворят врати в началото на годината в Националния студентски дом в София. 

Това става факт благодарение на дарителски средства, постъпления от разпространението на книгата 

"Домът и университетът. Споделени истории от Царство България", както и собствени приходи, 

генерирани от културна дейност през изминалата година. 

Ще бъде открита студентска читалня "Татяна Киркова", която е оборудвана с дарение на Националното 

представителство на студентските съвети в Република България. Второто пространство ще предлага 

споделен учебен терен "Свободен университет". Студентският дом ще се сдобие и със звукозаписно 

студио. 

„Това са забравени назад във времето помещения в Националния студентски дом, който по същество е 

една много голяма сграда в центъра на София. От десетилетия, особено след демократичните промени, 

не малко репетиционни зали и пространства са били изоставени. Днес малко по малко възстановяваме 

тези помещения“, каза в ефира на Радио София Христиан Даскалов. 

Той изрази надежда 2022 г. да бъде успешна за културно-просветния институт. 

Източник: БНР, аудио запис 

https://bnr.bg/post/101585865/tri-novi-prostranstva-otvarat-vrati-v-nacionalnia-studentski-dom-v-sofia 

https://bnr.bg/post/101585865/tri-novi-prostranstva-otvarat-vrati-v-nacionalnia-studentski-dom-v-sofia


 

69 

www.studenthouse.bg 

Премиера на „Д-р Шребер“ – втора част от поредицата „Катарзис“ 
15.01.2022 

Предстои премиерата на втората част на театралния минисериал „Катарзис“, който разглежда 

психоанализата на Фройд. Представлението е наречено – „Д-р Шребер“ и е по идея на режисьора Елица 

Йовчева и има за цел в различни поредици да представи теорията на психоанализата. Първата част на 

театралния сериал бе представена премиерно миналата година – „Г-ца Анна“. За връзката към втората 

част от представлението, израните средства и сюжетът на представлението „Д-р Шребер“. Повече за него 

ще разкаже режисьорът Елица Йовчева: 

„Сюжетът разказва историята на Даниел Пол Шребер, действителна личност от миналия век. Ден преди 

да встъпи в длъжност, д-р Шребер е изпратен на консултация за психичното му здраве при аналитик. Тази 

процедура трябва да мине бързо и лесно, но той открива слаби места и точки в поведението на д-р 

Шребер. Това се превръща от един рутинен диалог в напрегнат сеанс, с неочакван край. Така се разбира 

тайната на д-р Шребер. Стъпвайки на действителни събития, искаме да видим къде сме ние, 

съвременните млади хора. Тук се залага на идеята за нашата същност пред обществото и тази същност, 

която крием –страховете, мечтите. Занимаваме се с темата на възпитанието, как начинът, по който сме 

възпитани, ни определя тук и сега, предразсъдъците и с това до каква степен е редно да се рови в личния 

живот. Шопен в представлението носи символа за една колективна памет.“ 

„Катарзис“ разказва за някои от най-известните случаи на Зигмунд Фройд. Първото представление от 

поредицата – „Г-ца Анна“ беше премиерно представено в Националния студентски дом, а сюжетът му се 

базира на историята на случая „Г-ца Анна“ на Йозеф Бройер, лекции на Зигмунд Фройд, както и на реални 

ситуации. В главната роля е актрисата Александра Майдавска, която изгражда многопластов образ със 

своята пластика, жестове, мимика, тембър и интонация. Режисьор и в ролята на психоаналитика в 

представлението е Елица Йовчева. Театралният сериал е предизвикателство като жанр и за един актьор, 

и за един режисьор. 

„Да дозираш точно и каква информация да дадеш, така че да надграждаш във всяка следваща част и да 

захранваш интереса. За мен е огромно предизвикателство като режисьор, как да композирам ролята на 

психоаналитика. Най-любимата ми част е създаването на текст, заедно с актьорите създаваме сцена по 

сцена текста, те самите предлагат авторски текст, и така разказваме себе си през една разпознаваема 

тема, каквато е Фройд и неговата Вселена.“ 

Премиерата на втори епизод от театралния сериал „Катарзис“, вдъхновен от „Теория на психоанализата“ 

на Зигмунд Фройд – „Д-р Шребер“ е на 15 януари 2022 г. 

Източник: БНР, Хр. Ботев, аудио запис 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101584708  

https://bnr.bg/hristobotev/post/101584708
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„Обещанията” на Адам Фекете – изложба в Националния студентски дом  
25.01.2022 

Толкова е млад, само на 22 години, а вече има зад гърба си 18 изложби… По стила му бихме се 

заблудили, че е американец, но не – той е българин:  изгряващата звезда на родната живопис Адам 

Фекете! Майка му е известната поп певица Роси Рос, баща му е унгарец, а той живее в София и е студент 

в трети курс, специалност „Живопис” в СУ. Може би стремежът да измери ръст с други представители на 

академичната общност предопредели избора на място за най-новата му изложба: Голямото фоайе на 

Националния студентски дом. 

Роси Рос и Адам Фекете разгъват паното „Изненада” 

Вернисажът се състоя на 18 януари 2022 г., е сред десетките посетители бяха проф. д-р Стефан Алтъков, 

проф. д-р Лаура Димитрова и проф. Вихрони Попнеделев. Под логото „Обещания” бяха събрани 27 

платна, 20 рисунки и едно уникално платно с размери 220 см на 90 см, наречено „Изненада”. 

Пъстър, емоционално-експресивен и зареден със светлина е светът, в който ни пренася Адам. Тук 

цветовете танцуват в невъзможни комбинации, фигурите са загатнати, светът е вълна след вълна… 

Техниката, която артистът използва, е смес от акрил, туш и перо. Изкуствоведите ще открият с изненада 

хармоничния сблъсък на абстрактния експресионизъм с абстрактния декоративен сецесион. Може би ще 

ги изненада и вмъкването на елементи от фовизма, но в края на краищата това е нещо съвсем ново – 

Фекетеизъм… Защо не? Новият век е оплодил в един български талант непредсказуемата енергия на 

предходни идеи, стилове и майстори. И докато негови колеги нарисуват един ъгъл от бъдеща картина, 

Адам вече е завършил 3 платна… Той не спира да рисува нито миг, диша, храни се и спи, рисувайки. 

Анжела Димчева 

Източник: Sofiapress,  статия 

https://sofiapress.com/leading-news/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-

%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d1%84%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b5-

%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0/  

https://sofiapress.com/leading-news/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d1%84%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0/
https://sofiapress.com/leading-news/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d1%84%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0/
https://sofiapress.com/leading-news/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d1%84%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0/
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Театър "Кредо" започва 30-ата си юбилейна година с ателие "Клоунът Гогол" 
28.01.2022 

Ателие "Клоунът Гогол" е първата от поредицата инициативи, с които през 2022 г. театър "Кредо" ще 

отбележи своя 30-годишен юбилей. Тридесет години навършва и спектакълът "Шинел" по Гогол, 

припомнят от трупата. 

До последния ден на февруари в ателието на "Кредо" тридесет млади артисти ще погледнат през очите на 

клоуна, за да изследват "необятната държава" на Николай Василиевич Гогол и неговата пиеса "Ревизор", 

ще се огледат в пиесата - "огледало", както сам я нарича авторът й, за да разберат защо не трябва да се 

"сърдят на огледалото, ако им е крива мутрата". 

Проектът "Клоунът Гогол" се реализира с финансовата подкрепа на националния фонд "Култура" в 

Националния студентски дом в София. Негов ръководител е Нина Димитрова, основател на "Кредо", 

актриса, режисьор и създател на знакови спектакли по Гоголеви текстове - "Шинел", "Дневникът на един 

луд" и "Ревизорът". 

"Смятам, че Гогол е най-великият клоун в световната литература и искам да споделя това мое творческо 

убеждение с участниците в ателието. Предлагам им да погледнат този гениален автор през очите на 

клоуна - наивният и добронамерен разобличител на нищожното, който с празнична, карнавална 

освободеност е способен да превърне болката в радост и да каже смразяващи истини за човешкото 

битие, без да обижда и поучава никого, ами просто ей така, като на игра. Гогол по клоунски се забавлява с 

пошлото, низкото и нищожното във великата си пиеса, в която всички си играят на "Ревизор" и всички 

треперят пред благородния смях на автора, "излитащ от светлата природа" на клоуна. С такъв смях и с 

клоунско човеколюбие се опитвам и аз да заредя младите артисти и да ги подтикна към клоунско 

забавление по отношение на абсурдите в Гоголевата пиеса и в нашия обърнат наопаки свят, в който 

ценности и морал са с краката нагоре. Надявам се след края на ателието артистите да си тръгнат малко 

по-гоголооки", казва Нина Димитрова. 

За свой асистент в ателието тя е поканила младия актьор Денис Хаят, който за изпълнението на ролята 

на Хлестаков в "РевизорЪт" получи награда "Икар" (2018) за дебют. 

През последните десет години и други млади артисти започват професионалната си кариера в спектакли 

на "Кредо". За постиженията си в тях са отличени с престижни национални награди, между които четири 

награди "Икар" (2018) за дебют и две награди за мъжка роля на международния фестивал във Враца 

(2018) в спектакъла "РевизорЪт", номинации за "Икар" (2016) и "Аскеер" (2016), и награда за мъжка роля 

на международния фестивал на моноспектакъла "БГМОТ" (Габрово, 2016) в спектакъла "Дневникът на 

един луд". 

Освен селектираните за участие артисти, към ателието се присъединява и част от актьорския състав на 

спектакъла "РевизорЪт" на Нина Димитрова. 

Ателие "Клоунът Гогол" е вторият образователен проект на театъра, осъществяващ се с подкрепата на 

фонд "Култура". През изминалата година по проект "кРЕдоСТАРТ" бе реализирана първата "Творческа 

Кредо лаборатория", в която от април до юли се обучаваха 22 млади артисти. От тях са избрани 16 най-

добре проявили се в процеса на обучение артисти, които ще продължат работата си през тази година в 

следващата "Творческа Кредо лаборатория". Тя ще продължи от март до юли по юбилейния проект на 

театър "Кредо" - "кредО!шинел!", отново с финансовата подкрепа на фонд "Култура". /ДД 

Източник: БТА, статия 

https://www.bta.bg/bg/news/lik/7890-Teatar-Kredo-zapochva-30-ata-si-yubileyna-godina-s-atelie-Klounat-Gogol

https://www.bta.bg/bg/news/lik/7890-Teatar-Kredo-zapochva-30-ata-si-yubileyna-godina-s-atelie-Klounat-Gogol
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Театър Кредо започва 30 юбилейна година с ателие „Клоунът Гогол“ в София - 

Надежда Максимова 
01.02.2022 

Театър Кредо стартира 30 юбилейна година с ателие „Клоунът Гогол“, съобщи 24 часа. 

До 28 февруари т.г в ателието на театър „Крадо“ 30 млади артисти ще погледнат през погледа на клоуна 

„необятната държава“ на Николай Василиевич Гогол и неговата пиеса „Ревизор“, ще се огладат в пиесата- 

„огледало“, както я нарича авторът й, за да разберат защо не трябва да се „сърдят на огледалото“. 

Проектът „Клоунът Гогол“ се реализира със финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по 

програма „Творческо развите“ 2021 и с домакинството на Национален студентски дом в София. 

Ръководител на ателието е Нина Димитрова, основател на театър „Кредо“, актриса, режисьор и създател 

на знаковите спектакли по Гоголеви текстове „Шинел“, „Дневникат на един луд“ и „РевизорЪт“. 

Източник: Столица.бг, статия 

https://stolica.bg/kultura/teatar-kredo-zapochva-30-yubileina-godina-s-atelie-klounat-gogol-v-sofiya  

 

 

https://stolica.bg/kultura/teatar-kredo-zapochva-30-yubileina-godina-s-atelie-klounat-gogol-v-sofiya
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Националният синдикат "Висше образование и наука" подписа споразумение с 

представителството на студентските съвети 

07.02.2022   

Димитрина Ветова 

Националният браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ /ВОН-КНСБ/ и Националното 

представителство на студентските съвети /НПСС/ подписаха днес споразумение за сътрудничество и 

партньорство. В Студентския дом в София двете водещи организации в системата на висшето 

образование и науката бяха представени от лидера на ВОН-КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева и от 

председателя на НПСС д-р Даниел Парушев, съобщиха от пресцентъра на КНСБ. 

Взаимодействието между най-големите обществени организации във висшите училища, основано на 

европейски и национални програмни документи, е важен инструмент за подпомагане и ускоряване на 

модернизацията и интернационализацията на системата. Основната дейност е посветена на защита 

правата и интересите на българските студенти и преподаватели в контекста на поетите ангажименти като 

продължение на социалните измерения на Болонския процес. 

Целта на споразумението е обединяване и насочване на усилията за осигуряване на необходимите 

ресурси за институциите за висше образование, в т.ч. достойни доходи за преподавателите, стипендии за 

студентите и условия за учебна, научна и социална дейност. Двете организации ще реализират 

партньорство, следвайки своите специфични цели: повишаване на качеството и конкурентоспособността 

на българското висше образование; продължаваща реформа на системата за финансиране на висшето 

образование и науката; равен достъп до висше образование и увеличаване на дела на завършилите 

висше образование в съответствие със стратегическите приоритети; хармонизиране и актуализиране на 

учебните планове и програми в съответствие с изискванията на пазара на труда, очакванията и 

потребностите на студентите; разширяване на формите на е-обучение, стимулиране включването на 

студенти в научноизследователска дейност, изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшето 

образование и пазара на труда и учене през целия живот; поощряване на диалога между преподаватели, 

студенти и академичните ръководства за реално участие на студентите в управлението на академичния 

живот, активното им съдействие за повишаване на качеството на обучение и подкрепа за намирането на 

работа по време на следването им; ефективно сътрудничество с държавните институции, участия в 

преговори за законодателни инициативи; контрол върху изпълнението на законите за висше образование 

и наука, дейностите по ресорните стратегии и подпомагане на структурите на Министерството на 

образованието и науката при формулирането на държавните приоритети в областта на висшето 

образование, отчитайки спецификата на висшите училища по направления и региони. 

Източник: БТА, статия 

https://bta.bg/bg/news/bulgaria/5402-Natsionalniyat-sindikat-Visshe-obrazovanie-i-nauka-podpisa-sporazumenie-s-pre  

https://bta.bg/bg/news/bulgaria/5402-Natsionalniyat-sindikat-Visshe-obrazovanie-i-nauka-podpisa-sporazumenie-s-pre
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Театър "Кредо" празнува юбилей 
08.02.2022  

Ателие "Клоунът Гогол" е първата от поредицата инициативи, с които театър "Кредо" ще отбележи през 

2022 г. своя 30-годишен юбилей. 30 години навършва и спектакълът "Шинел" по Гогол, научи ДУМА от 

Нина Димитрова. До 28 февруари в ателието на театъра 30 млади артисти ще погледнат през очите на 

клоуна "необятната държава" на Николай Василиевич Гогол и неговата пиеса "Ревизор", ще се огледат в 

пиесата "огледало", както сам я нарича авторът й, за да разберат защо не трябва да се "сърдят на 

огледалото, ако им е крива мутрата". 

Проектът "Клоунът Гогол" се реализира с финансовата подкрепа на Националния фонд "Култура" по 

програмата "Творческо развитие 2021" и с домакинството на Националния студентски дом в София. 

Ръководителка на ателието е Нина Димитрова, основателка на театър "Кредо", актриса, режисьорка и 

създателка на знаковите спектакли по Гоголеви текстове "Шинел", "Дневникът на един луд" и "РевизорЪт".  

"Смятам, че Гогол е най-великият клоун в световната литература, и искам да споделя това мое творческо 

убеждение с участниците в ателието. Предлагам им да погледнат този гениален автор през очите на 

клоуна - наивния и добронамерен разобличител на нищожното, който с празнична, карнавална 

освободеност е способен да превърне болката в радост и да каже смразяващи истини за човешкото 

битие, без да обижда и поучава никого, ами просто ей така, като на игра. Гогол по клоунски се забавлява с 

пошлото, ниското и нищожното във великата си пиеса, в която всички си играят на "Ревизор" и всички 

треперят пред благородния смях на автора, "излитащ от светлата природа" на клоуна. С такъв смях и с 

клоунско човеколюбие се опитвам и аз да заредя младите артисти и да ги подтикна към клоунско 

забавление по отношение на абсурдите в Гоголевата пиеса и в нашия обърнат наопаки свят, в който 

ценности и морал са с краката нагоре. Надявам се след края на ателието артистите да си тръгнат малко 

по-гоголооки", казва Нина Димитрова. 

За свой асистент в ателието тя е поканила младия актьор Денис Хаят, който за изпълнението на ролята 

на Хлестаков в нейния спектакъл "РевизорЪт" по Гогол е носител на "Икар 2018" за дебют.  

През последните десет години и други млади артисти започват професионалната си кариера в спектакли 

на театър "Кредо". За постиженията си в тях са отличени с престижни национални награди, между които 

четири награди "Икар 2018" за дебют и две награди за мъжка роля на международния фестивал във 

Враца (2018) в спектакъла "РевизорЪт" по Гогол; номинация за "Икар 2016", номинация за "Аскеер 2016" и 

награда за мъжка роля на международния фестивал на моноспектакъла "БГМОТ", Габрово (2016) в 

спектакъла "Дневникът на един луд" по Гогол.  

Освен селектираните за участие артисти, към ателието се присъединява и част от актьорския състав на 

"РевизорЪт" на Нина Димитрова. На откриването на ателие "Клоунът Гогол" присъстваха Диана Цанкова и 

Светломира Стоянова от НФ "Култура". В тяхно лице Нина Димитрова благодари на фонда за подкрепата 

на проекта.  

Ателие "Клоунът Гогол" е вторият образователен проект на театъра, осъществяващ се с финансовата 

подкрепа на НФК. През изминалата година по проекта "кРЕдоСТАРТ" по "Едногодишна програма за 

подкрепа на частни организации в областта на изкуството" националният културен фонд подкрепи 

първата "Творческа Кредо лаборатория" на театъра, реализирана в периода април-юли 2021 г., в която се 

обучаваха 22 млади артисти. От тях са избрани 16 най-добре проявили се в процеса на обучение, които 

ще продължат работата си през тази година в следващата "Творческа Кредо лаборатория". Тя ще се 

проведе от март до юли по юбилейния проект на театър Кредо "кредО!шинел!", отново с финансовата 

подкрепа на НФ "Култура" по програмата "Едногодишен грант".  

За случващото се в ателие "Клоунът Гогол" може да прочетете в сайта на Театър "Кредо" 

https://www.credotheatre.bg/ и фейсбук страницата Credo Theatre – Bulgaria 

Източник: в. Дума, брой: 26, статия 

https://duma.bg/teatar-kredo-praznuva-yubiley-n253139 

https://duma.bg/teatar-kredo-praznuva-yubiley-n253139
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Дарение за Национален студентски дом 
08.02.2022 

Днес, 8 февруари 2022 г., Бр. Димитър Мандраджиев, представител на съюзна ложа Ехнатон, връчи на 

директора на Национален студентски дом г-н Христиан Даскалов, дарение от името на ложата. Това е 

оригинал на книжка на почти 100 години. Оригиналната хартиена версия на 96 години (към 2022 г.) е 

закупена и дарена от съюзна ложа “Ехнатон” и Бр. Димитър Мандраджиев на Национален студентски дом 

през февруари 2022 г. Интересно е да се посочи, че авторът на градежа “Строителите от най-старите 

времена до днес”, Лазар Т. Киселинчев, принадлежи към Великата ложа на България през 1926 г., а 

неговият внук членува в съюзна ложа “Ехнатон” към Великата ложа на старите свободни и приети зидари 

в България. 

Повече за съдържанието на дарения артефакт може да научите тук: 

 https://www.grandlodgebulgaria.org/bg/?p=8537 

Източник: сайт Велика ложа на Стари Зидари в България, статия 

https://www.grandlodgebulgaria.org/bg/?p=8577  

 

 

 

  

https://www.grandlodgebulgaria.org/bg/?p=8577
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Срещи с архитектурния модернизъм с кинопремиера 

18.02.2022 

Заповядайте на 21 февруари 2022 от 19:30 в Дома на киното, за да видите на голям екран като част от 

състезателната програма на 26я Фестивал на българското документално и анимационно кино „Златен 

Ритон“ първите два късометражни филма, представящи емблематични за стила на модернизма сгради в 

България – Национален студентски дом и Къщата на Ангел Кантарджиев. Режисьори на филмите са Яна 

Алексиева и Симеон Цончев. 

Националният студентски дом на площад „Народно събрание“ №10 е проектиран от архитектите Станчо 

Белковски и Иван Данчов. Той е един от ярките примери на модернизма в столицата, като идеята за него 

се заражда още в далечната 1904. Основният камък е положен с празненства и официален водосвет на 30 

май 1931 – цели 27 години след зараждането на идеята за създаването му! Изчистената фасада, 

интериорните колони, лентовидните прозорци и черно-белите мозайки са част от разпознаваемите му 

модернистични елементи, които го правят необикновен за времето. Студентският дом е пример за сграда, 

чиято форма служи идеално на функцията й. 

Къщата на Ангел Кантарджиев е едно от големите съкровища на българския модернизъм. Проектирана е 

през 1932 от архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов. Уникалната й заоблена фасада с изящни 

колони и плосък покрив са част от разпознаваемите й модернистични елементи. През годините тя 

преминава през много перипетии, които засягат не само нейната функционалност, но и външния й вид. 

Днес е умело реставрирана и се крие сгушена между кооперации във вътрешен двор на булевард „Цар 

Освободител“ №25А между Ректората и Орлов мост. 

Благодарим на Национален фонд „Култура“, който подкрепя нашата дейност през 2022. 

Източник: monoco.eu, видео разказ 

https://www.monoco.eu/meetings-modernist-architecture   

https://www.monoco.eu/meetings-modernist-architecture
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Филмовата поредица "Срещи с архитектурния модернизъм“ с прожекция в Дома 

на киното 
21.02.2022 

"Срещи с архитектурния модернизъм“ 

    Радио интервю на Ирина Недева с Яна Алексиева и Симеон Цончев 

Филмовата поредица "Срещи с архитектурния модернизъм“ ще бъде прожектиран тази вечер в Дома на 

киното в рамките на конкурсната програма на фестивала "Златен ритон". 

    Повече от 20 филма в надпревара за наградата „Златен ритон“ 

"Това са едни кратки художествено документални филми, където главните герои са емблематични сгради 

в стила на българския архитектурен модернизъм, които разказват за себе си, за своята история, за своите 

създатели", поясни в интервю за предаването "Хоризонт до обед" един от двамата режисьори на филма 

"Срещи с архитектурния модернизъм“ Яна Алексиева: 

"Вдъхновихме се от една фейсбук страница "Български модернизъм“, която вече е доста популярна". 

Националния студентски дом, е първия господин, в първия филм и разказва за своята история, от 

зараждането на идеята до изграждането му. Това сподели за "Хоризонт" другият режисьор на филма 

Симеон Цончев: 

"Ние следим страницата от години и виждайки какви бисери има в градовете, ние решихме, че те трябва 

да получат по-голяма гласност и именно затова започнахме да мислим как да заснемем кратки филми за 

някои от любимите си сгради и така започна всичко". 

Източник: БНР, аудио запис 

https://bnr.bg/post/101604567/filmovata-poredica-sreshti-s-arhitekturnia-modernizam-s-projekcia-v-doma-na-kinoto 

https://bnr.bg/post/101604567/filmovata-poredica-sreshti-s-arhitekturnia-modernizam-s-projekcia-v-doma-na-kinoto
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ПЕТЪР ЙОРДАНОВ - БЪНИ: МУЗИКАТА Е МОЕТО ЛЕТЯЩО КИЛИМЧЕ 

23.02.2022 

Има моменти в живота, които, без да подозираме, преобръщат посоката ни на развитие. Петър Йорданов-

Бъни свири на инструменти от цял свят, а с тях обикаля света. Музиката променя живота му, а той 

променя облика на музикалната сцена у нас. 

Съосновател е на група “Оратница”, свири в различни формации, сред които „Тъпани и гайди”, Acoustic 

Soul jazz band, „Основно ветрове”. Стои зад проекта BunyVerse, в който обединява в едно шоу всички 

вълшебства на ударните инструменти. Успява да ги запише и да създаде цялостна музикална картина с 

помощта на loop station. 

Организира концерти, фестивали, групови свирения, работилници и презентации. Композира музика за 

представления на Народния театър „Иван Вазов” и театър „Българска армия”, участва на театралната 

сцена и с изпълнения на живо.   

Жонглиране на 4 работните места и срещата с една тарамбука 

В момента има около 40 инструмента. Интересът му към музиката не се проявява в детството, както често 

се случва при музикантите. Идва в по-зряла възраст с една тарамбука, която хваща в ръце, докато 

изразява гражданските си позиции. След този момент музикалното му развитие е непрекъснат процес, а 

музиката се превръща в неговото летящо килимче. 

    „Първият инструмент, който си купих, беше една тарамбука. През 2007 година имаше протест срещу 

застрояването на Карадере и Иракли. В Борисовата градина бе организирана 24-часова музика като част 

от протестните събития. Много се впечатлих от хората с ударни инструменти, които се бяха събрали. 

Чаках известно време, за да се освободи някой инструмент, на който да се пробвам. А когато опитах, 

много ми хареса, запалих се. Дори си нараних пръстите от много свирене след порива от емоции, който 

бях почувствал в мен.  

    После започнах да събирам пари, за да си купя инструмент. След това и за втори, и за трети. Тогава 

жонглирах на 4 работни места, нито едно от тях не беше свързано с музика. Започнах едно по едно да ги 

напускам, усещах, че ми трябва повече време за музиката. Последната работа, която запазих за около 5-6 

години, беше като IТ съпорт. Държах се в нея до момента, в който реших да вкарам цялата си енергия в 

новата си страст”, споделя Бъни. 

След това започва конструирането на selfmade-същността – да твориш, да създаваш, да намираш, да се 

свързваш, да проявяваш, да бъдеш в синергия, да представяш, да надграждаш, да организираш, да 

обединяваш.  

Безкрайно обогатяване: Африкански джембета, австралийското диджериду, перуански кахон 

Петър Йорданов намира за интересни различните инструменти, на които свири. Усеща различния тембър 

на всеки. През годините многообразието в колекцията му расте. 

Започва с африканските джембета, опознава тъпана, записва се на уроци по барабани и ксилофон. По-

късно към уменията си прибавя и свиренето на хандпан – метален инструмент, който прилича на летяща 

чиния и по онова време се намира изключително трудно.  

    „Вече не е така, но тогава майсторите в света, които изработваха ръчно хандпан, бяха само няколко. Те 

получаваха заявки от цял свят и човек трудно можеше да се дореди. Да притежавам този инструмент, за 

мен беше 5-годишен блян. Цената му също беше доста висока.” 

Бъни открива австралийското диджериду, за което се предполага, че е най-древният духов инструмент в 

света. Използва перуанският перкусионен инструмент кахон, свири на африканска калимба и овал. 

Всичките инструменти са му любими, няма някой, който да предпочита. И до днес пази топъл сантимент 

към първата си тарамбука, но с времето се учи да ги пуска и да не се вкопчва само в един. Вярва, че така 

може да развива различни музикални умения и да се среща с нови инструменти. 

Музиката – да присъстваш единствено в момента 

През годините усеща, че музиката променя вътрешния му свят. 

    „Отваря ми нови врати и хоризонти и в съзнанието, и в житейския ми път. Благодарение на музиката 

съм обиколил доста държави в почти всички посоки на света, на различни континенти. Музиката е като 

летящо килимче. Отразява се и емоционално, различните инструменти повлияват различно. Когато човек 
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свири на диджериду, например, използва диафрагмено дишане. Действа като дихателна практика. Аз 

лично свиря на него от здравословна гледна точка. Ударните пък разпалват огъня и енергизират. 

Хандпанът действа изключително релаксиращо. Инструментът много често те пренася някъде другаде и 

достигаш вътрешен мир – както когато катерачите се катерят по скали или стени, те не могат да мислят за 

нищо друго. Присъстват само и единствено в момента. Или като в света на рибарите, които са пуснали 

плувката и чакат. Това е както момент на застиване, така и постигане на точка на балансиране. Понякога, 

докато свириш, губиш представа и за времето. После се чудиш колко часа са минали.” 

Свирене на остров и изграждането на връзка – началото на „Оратница” 

В първите години от музикалното си развитие Бъни участва в сформирането на няколко групи, втората 

или третата сред тях е „Оратница”.  

„С момчетата се засичахме на различни фестивали – като гайдарското надсвирване в родопското село 

Гела, кукерския събор в Широка лъка. Имало е събирания, на които сме се засичали и четиримата, без да 

сме се познавали и уговаряли. Събирал ни е интересът ни. Започнахме да се организираме заедно и да 

експериментираме, с нас е имало и други хора. 

В един момент аз започнах да поемам ангажименти за йога практики. Получих предложение да събера 

формат, с който да отидем на един остров в Гърция и да бъдем нещо като музикален съпровод по време 

на йога заниманията, включени в програмата.  

Предложих на момчетата, с които през 2009 година сформирахме „Оратница”. Отидохме заедно на 

гръцкия остров.  

    А когато сте заедно на един остров и свирите всеки ден, се установява хубава връзка”, споделя Бъни. 

И в база на Гестапо под земята 

С „Оратница” обикалят много места по света. Едно от тях, което Бъни никога няма да забрави, е 

ботаническа градина в Малайзия, където музиката извира сред маймуни и други екзотични животни. 

Свири на кораб във водата в Русия, който се клатушка през цялото време заради много силен вятър. В 

Чехия прави музика в нещо като бункер под земята – оказва се база, която е ползвало Гестапо по времето 

на Хитлер.  

В България също е посещавал интересни места. На фестивала край Беглика свирят на сцена, която е във 

водите на язовира, нещо като изкован сал. Когато адреналинът се вдигал и свиренето ставало по-

динамично, салчето започвало да лъкатуши.  

Сега му предстои пътуване до Словакия, където ще свири в красива катедрала, заедно с 

виолончелистката Магдалена Петрович, с певицата Нина Николина и с нейния хор „Магическите гласове”. 

География на музикалното изразяване 

На фестивалите по света, които Бъни посещава, се събират групи от целия свят, от интересни държави. 

Хората свирят различно според географските ширини. В Малайзия правят нещо като експеримент – 

събират по един вокалист от всяка група. Дават им задача да направят нещо съвместно. На следващия 

ден е ред на перкусионистите. Тогава се вижда на сцената как всеки носи своя характер, бит и култура и 

повлиява на цялостното звучене. 

     „Музиката е най-универсалният език в света. Без да се разбираме чисто лингвистично, като говор, с 

музиката успяваме да общуваме по интересен начин”, допълва Бъни.   

Домът на инструментите 

Инструментите му са трудни за съхранение, най-малкото заради обема си. Доскоро той ги е разпръсвал 

както в различни репетиционни зали в София, така и в дома си, но от няколко месеца има място, на което 

може спокойно да ги държи. Като част от организация Петър Йорданов участва във възобновяването на 

таванско, подпокривно пространство, което е било изключително неприложимо. С много усилия, работа и 

средства успява да го превърне в репетиционна и в момента там държи всичките си инструменти. 

Споделя, че свири всеки ден. Репетициите за него са ежедневие, казва, че свиренето е като спорта – ако 

искаш да поддържаш форма, трябва да се упражняваш и да полагаш усилия. Има и периоди, в които 

пропуска дни, но те са по-скоро рядкост. 

Трудностите са много 
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    „Трудностите са постоянни, това е борба. Има ги както при мен, така и при доста колеги, с които 

разговарям. Виждам, че и доста хора в музикалната среда отпадат. В последно време не толкова, но 

имаше период, в който постоянно мислех как трябва да се върна към конвенционалната работа, която 

имах. С музиката е трудно да се оцелява финансово. Пазарът в България не е като в САЩ или Англия, 

трябва да си много гъвкав, креативен и да работиш много, за да задоволяваш нуждите, които имаш. 

Непрестанно трябва да измисляш начини да реализираш това, което правиш, без да са необходими 

компромиси. Ако се върна на работа, която не е свързана с музиката, тогава музикалните ми умения ще 

отидат на заден план. Когато успееш да преборваш трудностите, идват щастието и удовлетворението”, 

споделя музикантът. 

„Фолклор в джоба” 

Петър Йорданов-Бъни участва в разработването на приложението „Фолклор в джоба” – Folklore in the 

pocket. Средствата за него са намерени от Национален фонд „Култура” и лични финанси. То вече е 

налично за „Епъл” и „Андроид” и на този етап от развитието си прелага 12 урока. 

„Приложението все още е в началния си стадий. Посято е едно семенце, което тепърва ще се развива. 

Това също е трудна и скъпа инвестиция, която изисква време. Гледаме го като зародишче, което ще 

разцъфва. 

Към момента в приложението има фолклорни уроци по гайда, тъпан, тамбура, гъдулка и кавал. Има и три 

урока по пеене от различни области на България – неделински двуглас, от граовския регион и от 

родопския край. Различни певици показват техниките на пеене в съответните фолклорни области. Има 

два урока за хоро, показват се конкретните стъпки на танцовите изпълнения. В приложението има опцията 

да се солират отделните инструменти, когато свирят всички заедно, например да може да се чуе само 

партията на кавала или пък само партията на тъпана. Много хора, когато слушат музика, не могат да 

разграничат кой какво свири, а би било полезно да опознават инструментите. Желанието ни е да включим 

вътре много уроци от различни изпълнители, да стане като база данни, която да се споделя между хората. 

Имаме и идеята всеки да може да качва песни – когато посети някое село и чуе пеенето на местна баба, 

например, да обогати съдържанието. „Фолклор” е международна дума, която означава „народна мъдрост”, 

имаме амбициите в приложението да добавяме и международен фолклор, да не е само българският. 

Нова посока в пандемията 

Петър Йорданов-Бъни участва с правене на музика за Народния театър „Иван Вазов” и театър „Българска 

армия”. В „Българска армия” е участвал на живо в пиесата „Саломе”, в Народния театър – в 

представлението „Калигула”. С него трябва да пътува за Япония, липсата на ваксина заради имунно 

заболяване обаче не му позволява да тръгне. Обучава свой колега да заеме партията му. Участва и в 

други театрални представления – с композиране на музика и свирене на живо. Сред тях са „По жицата”, 

„Серафим” и „Шибил”.  

„Това е една различна посока, която аз много харесвам – да сътворявам музика по дадена поръчка, 

независимо дали е представление, реклама или филмче. Това е ново предизвикателство и умение, което 

развих по време на пандемията, когато нямаше възможност за концерти. Съсредоточих се и развих 

необходимите качества в музикалното продуциране. 

Усещането, когато си на театралната сцена и на сцената, поставена за музика, е съвсем различно. 

„В театъра аз съм едно елементче от цялата картина, там много повече са засилени речта, движението и 

ефектите на декора. На концертите акцентът е изцяло върху музиката. Много харесвам различните 

видове сцени и изпълнения.” 

Бъни споделя, че обича да свири и на улицата, въпреки че не го е правил последните 2-3 години. За него 

усещането там е съвсем друго.  

„Минават хора, които са разнородни и различни – от деца до възрастни. Тогава оценката за това, което 

правиш, е различна.” 

Предстоящи концерт и фестивал 

На 24 февруари Бъни ще свири с групата „Основно ветрове” в Камерна зала на „Национален студентски 

дом”. 
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„В този формат сме с двама братя – Емрах и Реджеп, които музицират на изключително високо ниво и 

много се радвам, че можем да свирим и с тях. Мултиинструменталисти са, а процесът с тях е много 

красив.” 

В момента Бъни участва и в подготовката на "Хандпан фестивал", който ще се проведе на 9 април в 

София. 

„Това е много интересен инструмент, защото може да свири едновременно ритъм, мелодия и хармония. 

Ударните инструменти могат да свирят само ритъм, а тромпетът, например, само мелодия, акордеонът 

свири и мелодия, и хармония. Хандпанът съчетава и трите компонента. Досега правехме събития в 

Родопите с него, които се наричаха HangOut Rhodope. В рамките на няколко дни обучавахме хората как да 

свирят. 

Концепцията за фестивала в София остава същата – хората да добият повече знания за този инструмент 

и да опитат да свирят на него. 

След това изнесените обучения в Родопите също ще продължат. Аз започнах да внасям тези инструменти 

в България. Това е друго направление, над което работя усърдно. Трудно е това мултиплициране – често 

захващам няколко неща и нишката понякога се губи.” 

Когато я има страстта и отдадеността обаче, нишката се превръща във всеобхватна материя, която има 

способността да преплита хора, събития и емоции. Защото има кой да я сплита – Петър Йорданов - Бъни. 

Източник: Selfmade, статия 

https://selfmade.id/blog/stories/petar-iordanov-bani-muzikata-e-moeto-letyashto-kilimche  

 

 

https://selfmade.id/blog/stories/petar-iordanov-bani-muzikata-e-moeto-letyashto-kilimche
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”Пресечни точки” за барока и джаза на софийска сцена 

24.02.2022  

Интервю на Татяна Иванова с Линда Манчева 

Два интригуващи концерта ще се състоят в София на 24 и 25 февруари. Те са наречени „Пресечни точни“ 

и събират в един проект музика от барока и джаза. И докато първият от тях е само за ограничен кръг 

публика, само с покани, то вторият - в петък, в Студентския дом от 20 ч. - е за всеки, който е заинтригуван 

от подобна комбинация. 

Програмата има за цел да съчетае произведения от барокови майстори като Хенри Пърсел, Антонио 

Вивалди и Георг Фридрих Хендел с пиеси на джазмена Пат Матини, аранжирани от Румен Бояджиев-син и 

Константин Владигеров. 

Автор на проекта „Пресечни точни“ е бароковата виолончелистка Линда Манчева, която живее в Берлин и 

работи с престижни ансамбли, като „Кончерто Кьолн“, специализирани в т. нар. „исторически 

информирана практика“, по-близко до автентичното бароково звучене. 

Линда Манчева представи този проект и своите съмишленици в него в интервю за предаването "Алегро 

виваче" по "Хоризонт". Чуйте в звуковия файл. 

Източник: БНР, Хоризонт, аудио запис 

https://bnr.bg/horizont/post/101606478/presechni-tochki-za-baroka-i-djaza-na-sofiiska-scena  

https://bnr.bg/horizont/post/101606478/presechni-tochki-za-baroka-i-djaza-na-sofiiska-scena
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Музиката на Барока и на Пат Матини събира Линда Манчева в „Пресечни точки“ 
24.02.2022  

Музиката на Барока и на Пат Матини звучи в една програма. Инициатор на проекта „Пресечни точки“ е 

виолончелистката Линда Манчева. По-голямата част от аранжиментите на музиката на американския 

китарист са на Румен Бояджиев, има и два на Константин Владигеров. Творбите ще изпълнят квартетът 

на Линда Манчева – Смиляна Лозанова и Юлиян Стоянов – цигулки, и Евгения Бауер – виола, заедно с 

Даниеле Феббо – контрабас, и Илко Градев – акордеон. Премиерата ще бъде на 25 февруари от 20 ч. в 

Национален студентски дом. 

Линда Манчева от много години свири на бароково чело, слуша джаз и ѝ се свири джазова музика. 

Първата стъпка в тази посока прави, когато Сашо и Константин Владигерови я канят да изпълни техни 

творби с тях. „В пиесите имаше толкова нови за мен хармонии, трябваше да свиря и сола – нещо 

абсолютно непознато. От години се опитвам да се доближа до джаза. Като класически музикант 

образованието ни не включва свирене на джаз. Много жалко, че е така.“ – разказва Линда Манчева. 

Тя търси възможност да съчетае бароковия стил, който добре познава, с джаза, с който иска да се сближи. 

Спира се върху творчеството на Пат Матини. „Слушам много неговата музика, попивам я с много чисто 

чувство. Бих я сравнила с музиката на Моцарт – когато го слушам, мога да ходя по улиците и да 

подскачам от щастие. Много, много, много ми харесва музиката на Пат Матини. Той е безкраен!“ – 

възкликва Линда Манчева. 

След като слуша музика на китариста и събира негови ноти, тя се обръща към Румен Бояджиев да 

направи аранжименти на избраните от нея произведения. Автор на други два е Константин Владигеров. В 

основата на проекта са хармониите. „Направих проучване като научен проект – какви хармонии използва 

Пат Матини, как се свирят те на челото, как могат да зазвучат в състава за концерта.“ – разказва за 

подготовката Линда Манчева. От бароковата музика тя избира произведения на Пърсел, Лоуъс, Вивалди и 

Хендел. Връзката е в тоналните паралели. „Влизаме от Барок в джаз през обща тоналност, която после се 

разтваря до безкрай и пак се връщаме в конкретната тоналност, за да продължим с Барока.“ – описа 

структурата Линда Манчева, като казва, че е благодарна за предизвикателството. Аранжорът Румен 

Бояджиев следи репетицията и дава насоки за реализацията на творческата идея 

Да направи аранжиментите за Румен Бояджиев е трудна задача от гледна точка на спецификата на 

музиката на Пат Матини. „Тя е дълбоко китарна и е съобразена с неподозирани качества на този 

инструмент, звучи все едно слушате цял оркестър. Много е трудно тази специфика да се пренесе в друг 

състав. Опитал съм се да направя нещо, представяйки си Линда, нейния квартет и допълнителните 

музиканти, запазвайки атмосферата на неговата музика, като промених малко технически регистри. 

Идеята е музиката по нов начин достига до по-широк кръг хора, които да усетят дълбочината и безкрая на 

неговата творческа инвенция.“ – обрисува направеното и смисъла му Румен Бояджиев. 

Линда Манчева вижда паралелите на музиката на Пърсел и Лоуъс с Пат Матини в развитието на 

хармонията и преплитането на гласовете: „Той влиза от хармония в хармония по безкрайно интересен 

начин. Неговите мелодии могат лесно да се пеят. Когато ги свиря на чело, усещам как все едно пея. Така 

става съвкупност, в която един елемент обогатява другия или го подплътява“. За програмата тя избира 

мелодичните произведения на Матини, а контрастът с бароковите творби на Вивалди и Хендел е в 

танцови части от Пърсел и Лоуъс, с които се променя атмосферата и се свири по-виртуозно. 

След ден тук ще бъде предпремиерното представяне на проекта „Пат Матини е един импресионист. С 

всеки един такт от музиката си може да опише нещо изключително дребно – като капка дъжд, паднало 

листо, слънчев лъч. Той задълбава много дълбоко в човешките чувства, неповторим музикант е. Тази 

дълбочина би могла много добре да се пресъздаде с класическите инструменти, защото те единствени 

могат да стигнат толкова дълбоко в човешката душа.“ – посочва Румен Бояджиев. 

Изпълненията на пиесите в програмата са така подготвени и представени, че ни дават възможност да им 

се насладим чрез вникването в тях. В добавка към красотата им е това, че са интересни и интригуващи. 

Самият проект е създаден с искрено вълнение и въвлича, както илюстрират и думите на един от 

участващите музиканти – Даниеле Феббо: 

Източник: jazzfm.bg, аудио запис 

https://jazzfm.bg/novini/muzikata-na-baroka-i-na-pat-matini-sabira-linda-mancheva-v-presechni-tochki.html 

https://jazzfm.bg/novini/muzikata-na-baroka-i-na-pat-matini-sabira-linda-mancheva-v-presechni-tochki.html
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Какви са сънищата на Аза 
25.02.2022 

„Сънища на Aза“ е най-новата продукция на театър „Наш свят“. Драматургът и режисьор Ива Панева 

изгражда сценична версия на срещата между двама знаменити австрийски автори – бащата на 

психоанализата – Зигмунд Фройд и един от най-значимите представители на Виенския сецесион – Артур 

Щницлер, смятани за двойници и сродни души. Спектакълът включва и историята на две жени, 

вдъхновили творби на Фройд и Шницлер: Дора, която кара Фройд да описва своите случаи от 

психоанализата и госпожице Елзе, която вдъхновява Шницлер да се обърне към психоанализата. В 

сценичната версия драматургът и режисьор на спектакъла – Ива Панева представя реални факти, 

филмова версия, оперно пеене.  

„Оперните певци Венера Мелеки и Пламен Кумпиков пресъздават съновидения и образи, докато 

актьорите Петър Калчев и Петко Каменов влизат в ролите на Шницлер и Фройд. Във филмовата част на 

спектакъла ще видите актрисите Маргарита Хлебарова и Албена Ставрева, със специалното участие на 

Боряна Маноилова, която играе Госпожице Елзе на екрана. Оперни певци, актьори и музиканти създават 

мистичен спектакъл за двойнствената човешка натура и тънката граница между сън и реалност.“ 

Театралният спектакъл „Сънища на Аза“ ще бъде представен на 26 февруари от 19 часа с вход свободен 

в Музея за съвременно изкуство „С 

офийски арсенал“ към Националната художествена галерия.  

Драматург и режисьор: Ива Панева  

Оператор: Стефан Куцаров 

Участват: Венера Мелеки, Петър Калчев, Петко Каменов, Пламен Кумпиков, Петър Кушлев (виолончело) 

Със специалното участие на: Боряна Маноилова, Албена Ставрева и Маргарита Хлебарова  

В партньорство със сдружение „Наш свят”. 

С финансовата подкрепа на Посолство на Австрия в София. 

Източник: БНР, аудио запис 

https://bnr.bg/post/101607071 

https://bnr.bg/post/101607071


 

85 

www.studenthouse.bg 

Националният студентски дом организира “Година на украинската култура и 

народ” 

01.03.2022   

    Националният студентски дом (НСД) организира инициативата „Година на украинската култура и народ 

в НСД“. Това съобщават от структурата. 

    От НСД посочват, че идеята е свързана с непровокираното военно нападение на Руската федерация 

срещу територията и народа на независимата европейска украинска държава. 

    Целта на инициативата е да се популяризират творчеството и културното наследство на украинския 

народ и да се развият връзките между младите хора от България и Украйна, където по официални данни 

живеят над 200 000 етнически българи. „В тези мрачни времена, в които самото съществуване на 

украинската държава е поставено под заплаха от вражеска агресия, Украйна следва да стане още по-

видима, още по-близка за българския народ в културно и социално отношение, а инициативи на 

солидарност като тази могат да бъдат от полза“, отбелязва директорът на НСД д-р Христиан Даскалов. 

    До 31-ви март - срок, в който традиционно се приемат заявки за включване в Годишния календар на 

НСД, всички студенти, студентски колективи и артисти могат да подават заявки за реализация на 

културни, образователни и научни проекти на територията на Национален студентски дом, посветени на 

годишната тема, свързана с Украйна. 

    Проектите, включени в инициативата като част от календара на НСД, ще се реализират безвъзмездно в 

залите за култура и изкуство на Национален студентски дом в София на пл. „Народно събрание“ 10 през 

цялата 2022 г. 

Източник: БТА, статия 

https://bta.bg/bg/news/lik/228685-natsionalniyat-studentski-dom-organizira-%E2%80%9Cgodina-na-ukrainskata-kultura-i-

narod%E2%80%9D  

https://bta.bg/bg/news/lik/228685-natsionalniyat-studentski-dom-organizira-%E2%80%9Cgodina-na-ukrainskata-kultura-i-narod%E2%80%9D
https://bta.bg/bg/news/lik/228685-natsionalniyat-studentski-dom-organizira-%E2%80%9Cgodina-na-ukrainskata-kultura-i-narod%E2%80%9D
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Книгата все още е един от основните будители 
02.03.2022 

Разговор с изследователя Росен Петков за адаптацията на традиционните медии към цифровата епоха, 

за NFT и дигиталното изкуство и дали книгата ще оцелее в модерния свят 

Росен Петков работи в областта на компютърните изкуства и дизайна още от навлизането им в България 

и е един от първите експерти, спомогнали за развитието на компютърните изкуства у нас и 

популяризирането на световните постижения в тази сфера. В началото на 90-те е редактор „компютърно 

изкуство“ в списание „Графика с компютър“. Петков е един от създателите на международния форум за 

компютърни изкуства „Компютърно пространство“, (33 издания), както и създател на Студентското 

общество за компютърно изкуство (СОКИ), реализирало над 120 проекта в областта на дигиталните 

изкуства, дизайна и кариерното развитие на студенти и младежи. Росен Петков завършва Техническия 

университет в София, специалност „Изчислителна техника“ и специализира по различни проблеми на 

мултимедията в университетите и академиите на Единбург, Лил и Кьолн. След завършването си започва 

като преподавател в катедра „Електронна техника“ на ТУ- София, където създава и води лекции по 

предмета „Компютърна графика“, а в НБУ създава (заедно с Ивелин Стефанов) специалността 

„Компютърни изкуства“, която по-късно е преименувана в „Графичен дизайн“. Росен Петков е ръководил 

иновативни международни проекти в областта на книгите и дигитализацията, участвал е в разработването 

на технология и обучителни материали за нискобюджетна дигитализация на книги и документи. Автор е на 

книгата „За старите книги и компютърните изкуства“, 2010 г., 2012 г. и съавтор на ръководства и онлайн 

обучителни материали в областта на съхранението и дигитализацията на книжното наследство. Петков 

поддържа и две Facebook групи, едната за първи издания, български печатни антикварни книги (За 

старите книги и компютърните изкуства), а другата – за дизайн на ръчно изпълнени подвързии на книги 

(Bookbinding design). 

Economy.bg се свърза с г-н Петков, за да поговорим за книгите като будители, за адаптацията на 

традиционните медии към цифровата епоха, за NFT и дигиталното изкуство и дали книгата ще оцелее в 

модерния свят 

Вие сте изследовател на книгата като артефакт, създател на учебни материали и колекционер. На какво 

може да ни научи една книга сама по себе си? 

Книгата е важна вещ. Тя е и изкуство, тя е и култура, тя е и информация. Литературата винаги е била 

нещо повече от другите изкуства, защото в литературата се съдържа историята на един народ, културата 

на един народ, мечтите, вярванията, на един народ. Отделно книгата ни научава на една богата езикова 

култура, да имаме един добър набор от думи, с които да се изразяваме, а е ясно, че думите са израз на 

нашата мисъл и когато нашият речников състав е беден, съответно и нашите мисли са бедни. 

В същото време преподавате компютърни изкуства или т.нар. „графичен дизайн“. Къде е пресечната точка 

между архаичният обект книга и съвременното изкуство? 

Ами книгата има една хилядолетна история. Литературата изобщо. Книгата винаги е била преплетена 

някак си с много други видове изкуства. Например в книгата има шрифтове, има оформление на 

страниците, има илюстрации. Дори в древните книги има различни видове гравюри, с които се е 

илюстрирало съдържанието. Така че книгата може да ни научи на много неща. На усет към шрифтовете, 

изображенията, оформлението и оттам вече и връзката с графичния дизайн. Съвременните графични 

дизайнери никак не е лошо да познават тази хилядолетна история, а също така да познават и елементите 

на книгата – шрифтовете, различните видове изображения, а по-късно и фотографиите, които се включват 

често в книгите, а също така и различните методи за печат, тъй като много често при графичния дизайн в 

крайна сметка продуктът трябва да види бял свят по някакъв начин и когато този продукт трябва да бъде 

отпечатан, например във вид на плакат или каталог, или някаква книга, очевидно познаването на 

историята на книгата, на книгата като артефакт, ще бъде полезно. 

Казано с други думи, колкото и да е дигитално изкуството, голяма част от него днес, все пак стига до печат 

или до някаква друга физическа форма? 

Разбира се и от тази гледна точка книгата продължава да съществува под най-различни форми и ще 

продължава да съществува. Отделно да оставим въпроса какъв малък процент все още от книгите са 

дигитализирани. Повечето фенове на дигиталния свят едва ли си дават сметка, че в някои области по-

малко от 2-3% от информацията, която се съдържа в книгите, е налична онлайн. 

Как се създава изкуство на монитор с мишка? 



 

87 

www.studenthouse.bg 

Има образно казано два пътя при използването на компютърната техника в изкуството. Единият е просто 

като инструмент. Софтуерът и съответно компютърът са добър инструмент за редакции, за манипулиране, 

за изобщо обработка на произведенията и улесняват автора. Това е така да го кажем, компютърът като 

инструмент. Има обаче и друг подход, при който софтуерът, компютърната техника, може да се използва 

за създаване на нови стилове, на нови подходи. При например т.нар. генеративно изкуство, където с 

помощта на софтуер могат да се създават интересни, красиви изображения. Един такъв пример са 

фракталните изображения, например. В случаите, когато те се използват, за да се създаде нов стил, ново, 

интересно произведение, което иначе, без помощта на съответния софтуер не би могло да се създаде, 

или много трудно би могло да се създаде, тогава вече говорим за компютърно изкуство. Между другото 

има картини на Дали, които изглеждат като компютърни, където изображението е мапвано върху някакви 

кубове има сфери и т.н., което показва, че и на ръка могат често пъти да се създават произведения, които 

изглеждат компютърни, но все пак с помощта на съвременния софтуер и с помощта на различни 

програми, които генерират изображения, включително софтуер с изкуствен интелект, могат да се създават 

нови по стил изображения, където вече намесата на софтуера е видима и без негова помощ трудно би 

могло да се постигне определен ефект например. Но в крайна сметка е важен творецът. В крайна сметка е 

важна идеята, а дали ще бъде на ръка, дали ще бъде с компютър, в крайна сметка е важна идеята да 

бъде добра и в крайна сметка е важно произведението да въздейства. Хората да го харесват. 

Може ли да обясните, сравнително просто, какво представляват NFT изображенията? 

NFT е технология при която Вие имате едно цифрово изображение, което се разпространява по такъв 

начин, че информация за него има във всички, които притежават т.нар. портфейл от съответната валута, с 

която се търгува. Подобно на криптовалутите имате някакви данни за съществуващи произведения и 

съответни продажби, съответно тази информация е във всички, които имат някакво участие в тази валута. 

По този начин се знае произведението откъде е тръгнало, как е купено, продадено и т.н. И се получава 

някакво доверие, легитимност, на самото произведение. Така че това е една мода, която особено тази 

година започна да става много популярна, да се продават произведения на изкуството електронно. И тук 

пак е добре да се знае, че за да може да бъде продадено успешно едно произведение, освен рекламата, е 

важно съдържанието, важно е авторът да бъде известен, да бъде новатор, да има последователи, които 

искат да притежават негови изображения. И тук между другото някои автори поставят компютърно 

генерирани изображения, където те като автори всъщност контролират процеса на генериране, но самите 

изображения са софтуерно генерирани. Разбира се има и просто рисувани изображения от авторите. 

Как се гарантира, че цифровото изображение е оригинал и какво носи то като стойност при положение, че 

знаем колко е лесно да се копират цифрови изображения? 

Изображението е публично, то винаги е било публично, когато се постави в интернет, но поради това, че 

информацията за покупко-продажба и за самите произведения присъства във всеки един участник в тази 

криптовалута, чрез която се реализират продажбите, гарантира така да се каже публичност на 

информацията. На кого е било изображението и на кого е продадено. Вече въпросът за сумите е дълъг 

въпрос. Естествено авторът, историята на автора, продавача, рекламата, която се прави. Едно е когато се 

продава чрез престижни аукционни къщи, има медийна реклама, друго е, когато просто поставите свое 

произведение ей така без да имате популярност, така че цената е комплексен фактор. Тя зависи, както 

винаги от желанието на купувачите да притежават нещо от съответния автор, както и при класическите 

картини, когато продавате една класическа картина цената до голяма степен се формира от различни 

фактори – кой я продава, къде се продава, какво е желанието да се притежава, дали има конкуренция на 

желаещите да притежават съответното произведение на изкуството. 

Да, но класическото изкуство можеш да го пипнеш, ако е книга – да я разлистиш... 

Другото може да го имаш в портфейла си и то се вижда, част от твоето портфолио и точка. Вижда се 

онлайн. Естествено Вие може да си снимате Мона Лиза, например, с прекрасна резолюция и т.н., но се 

знае, че оригиналът е в Лувъра или поне трябва да е там. В смисъл че се знае произведението кой го 

притежава. Виртуалната собственост понякога е не по-малко важна от реалната. Това, което хората знаят 

за нещо, доверието към нещо, мисълта за нещо, също струва пари. Примерно модерните, т.нар. 

инфлуенсъри, напоследък, защото доверието към някой всъщност струва много пари. Изграждането на 

доверието също понякога се прави с много усилия, време, а понякога и с много пари. 

Направи ми впечатление, че по време на последното издание на фестивала „Компютърно пространство“ е 

имало отделна тема, посветена на криптовалутите и NFT. Също така видях, че има и български творци, 

които продават своето изкуство в този формат. 
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Ние на „Компютърно пространство“ се постарахме да покажем началото на този тренд и накъде вървят 

нещата. Всъщност решихме че тази тема наистина е стратегическа последните 1-2 години и трябва да се 

дебатира по-широко. Поканихме известни наши артисти като Калоян Тошев например и те разказаха 

интересни практически неща: как предлагат свои произведения, как се постига някакъв успех. Между 

другото тези лектории са вече налични в YouTube и всеки, който иска да види детайли, би могъл да се 

прикрепи към канала на Computer Space и безплатно да разгледа тези презентации. Тук е важно да кажем, 

че има много криптовалути. Напоследък даже те са огромно количество. Младите хора много се палят по 

тези неща, понякога безразсъдно купуват някакви валути, както те казват „инвестират“. Само че тук трябва 

да се обърне внимание и може би едно леко сравнение с акциите – важно е да инвестирате там, където 

все пак разбирате, имате някаква информация и следите какво се случва. Защото, както при акциите, ако 

Вие не следите какво се случва, най-вероятно те ще се качат, ще паднат, ще се качат, ще паднат, т.е. има 

едни флуктоации, които Вие ще пропуснете и вероятно в крайна сметка няма да спечелите. Така че, както 

във всяка инвестиция, която се прави, подготовката, информацията, не са маловажни. И другото, което е 

важно – важно е да сте първи.  

Участвате в проект за нискобюджетна дигитализация на книги и документи. Имате ли представа колко 

библиотеки се възползваха от възможността, която проектът предлага? 

Това беше един много интересен проект. Той приключи, но материалите отново са онлайн, те се ползват и 

са налични. Идеята на този проект е за малките библиотеки, за частните колекции, за такива малки 

организации, като някакво малко читалище, което има интересна краеведска литература, но няма скъпи 

устройства, с които да я дигитализира – как да си направи един кът за дигитализация и същевременно 

самия процес как да го организира – метаданните, после включването на дигитализираните неща в бази 

данни – неща, които са важни. Например, ако сканирате един документ, добре би било той да мине през 

OCR (Object to Character Recognition) софтуер, за да може да се търси в този документ по определени 

думи, символи и т.н., защото в противен случай той представлява просто едни снимки. Дали ще го 

разгръщате на ръка или на компютъра пак ще загубите същото време, ако не може да търсите в него. Така 

че има едни такива тънкости при дигитализацията. Този проект, бих казал, че още когато го правехме 

имаше около 15 наши библиотеки и читалища, които ползваха продуктите му. След като приключи има 

може би над 50 организации, които се възползваха от неговите продукти, които под някаква форма 

направиха обучения на своите служители, ползват ги за различни уъркшопове и кратки образователни 

курсове. То е в сферата на продължаващото професионално обучение, подходящ за всички, които искат 

да получат някаква допълнителна квалификация. Бих казал, че това е един хубав проект с хубави 

резултати. Мен ме радва интереса към тях.  

Защо е необходима дигитализация на литературата? С какво ни помага тя? 

Дигитализацията е необходима първо за съхраняване. Много често хартията деградира а фотографиите – 

деградират още по-бързо. Другото, което се случва често пъти е при употребата на определени 

артефакти, те се амортизират, така че много често, преглеждането дигитално предпазва артефактите от 

прекалена амортизация, когато те се пипат. Трета причина е донякъде популяризирането на 

съдържанието, защото не са много хората, които заделят достатъчно време да отидат до библиотека, 

архив или до читалище или до някъде другаде, където има материали. Често пъти това е свързано с 

доста време, да се търсят и т.н. Не на последно място изследванията и научните изследвания се 

подпомагат много лесно, когато имате дигитални каталози, дигитални архиви и не се налага за всяко нещо 

да се губи страшно много време или примерно да си правите командировка до някой друг континент, за да 

видите един артефакт, който можете иначе да прегледате евентуално дигитално и да си спестите големи 

разноски при пребиваване и пътуване. Друг важен аспект на дигитализацията е, че тя сама по себе си 

води до някакви открития. Натрупването на съдържание често пъти помага да се сравняват определени 

неща, да се направят много по-лесно проучвания и изследвания и по този начин. Например много 

открития се случват поради това, че материалите ги има дигитално и може да ги сравните. Докато преди 

време това е било лукс. Трябвало е много пари да пътувате, да отидете, да сравнявате. Има 

преразглеждания на историята често пъти заради дигитализацията, защото се оказва, че някои 

заключения, които са били правени преди години, не са много точни или са неверни. При дигитализацията 

могат да се откриват невидими за окото неща, например да се снимат водни знаци, да се снима структура 

на хартията, да се снимат някакви преписки, които са много нечетливи иначе и да се разчитат на 

компютър. Много предимства има дигитализацията, но две са най-големите: едното е съхраняването, а 

другото е популяризирането на културно-историческото наследство и на информацията, която се съдържа 

в книжното наследство. 

Според Вас изгубена ли е библиотеката като културно средище за българина? 
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Не бих казал, че е изгубена. Много библиотеки имат много приятна атмосфера, някои от тях имат и 

модерна реконструкция, например, ако вземем Бургаската библиотека, и всъщност дават едно 

пространство не само за четене, но и за срещи между хората, за едно приятно учене и научаване на някои 

неща. Аз винаги съм се възхищавал на такива средища. В Националната библиотека има вече много 

приятни и добре оформени зали, където можете да видите историята на книгата. Има много читалища 

между другото, които получиха субсидия и реновираха 1-2 зали, където вече много модерно, може да 

седнете да разглеждате, да преглеждате нещо, да прекарате приятно. Така че библиотеките като 

средище, не само за ползване на книгата, но и като средище за насърчаване на четенето, средище където 

хората могат приятно да прекарат определено време, да научат нещо, бих казал, че навсякъде по света 

така се насърчава и има много инициативи, които подпомагат библиотеките да се модернизират, да имат 

подход, особено към младите хора и да насърчават четенето. 

Живеем във век, в който дигитализацията като че ли е на върха във всяка една сфера от живота, особено 

и след пристигането на пандемията. Някак всичко стана цифрово, включително общуването между хората. 

В същото време се издават много нови книги от много нови автори. Очевидно е, че книгата, като артефакт 

не е умряла. Но на какво се дължи това според Вас? 

Ами според мен дължи се на това, че хората осъзнават едно нещо. Дигитализацията и дигиталния свят си 

имат своите предимства – бързото намиране на информация, интерактивността, мултимедията, 

интересното пространство, в което попадате – виртуална реалност и т.н. Но книгата има едно очарование, 

което се осъзнава от всички, че не може да бъде лесно подменено от дигиталната сфера. Да държите 

една хубава книга в ръцете си, да усетите дори мириса на хартията, да виждате пред себе си една 

красота, нещо, което е оформено много хубаво, знаете – като се започне от детските книжки. Вече има 

такива прекрасни детски книжки – големи, със страхотни илюстрации, с хубава хартия, с хубав печат, 

премине се през различни албуми, каталози, които може да държите в ръцете си и да им се радвате, 

премине се дори през евтините романчета, които обаче докато пътувате някъде или докато сте на плажа 

може да си ги четете. Всичко това създава една аура. Книгата е една аура – дали ще я четете на плажа 

под чадъра или седнала на едно хубаво бюро и разглеждайки внимателно някакъв ценен екземпляр, тя 

създава една аура. И мисля, че това е всъщност нещото, което не може да се сравни с другата, 

дигиталната аура и хората продължават да си харесват книгата, дори и тези от тях, които са израснали в 

дигиталната ера – тинейджърите, и те си харесват, много голяма част от тях, някакви свои книги. Затова и 

продажбите на книги може би някак си не са спаднали толкова драстично както очакваха. Съществуват си, 

има огромно количество издателства, дори и аз съм се учудвал колко голям брой издателства има, което 

е хубаво. Книгата си има своето бъдеще и тя ще продължи да съществува. Друг е въпросът, че някои 

видове книги може да позаглъхнат, като например някаква да кажем специализирана литература, която 

често пъти вече се слага онлайн и се купува онлайн. Може да има някои видове литература, за които да 

поспадне търсенето на хартия. 

Ще заживеят ли технологиите с неща, които през годините са били спътници на хората и от които хората 

са учили, като книгите например? 

Трябва да сме готови определени видове медии да доминират след време и по някакъв начин да 

изместват други видове медии. Радиата например ги има, но ако сте забелязали много радиа слагат вече 

нещата и в интернет, слагат видеа с хората, с които разговарят, така че те се адаптират към тази 

мултимедийна среда и модернизират представянето на нещата, защото иначе ще изостанат, ще бъдат по-

малко слушани. По същия начин е и с книгата. Книгите се развиват. Има много интересни нови формати 

книги. Нещо, което преди време го е нямало като луксозност, като цветност, като атрактивност, за 

съжаление даже понякога стига до кич в този стремеж нещата да са шарени. Но всяка медия се адаптира 

и се опитва да се съхрани. Дали в дългосрочен план ще се съхрани е друг въпрос. Все повече ще има 

дигитално съдържание, то е ясно. Все повече хората ще достъпват информацията дигитално, но книгата 

дълго време ще бъде също така много, много атрактивна медия, а и бих казал нейната аура, да я държите 

в ръцете си, няма как лесно да изчезне.  

Можем ли да кажем, че книгата е будител? 

Разбира се. Книгата е, все още, един от основните будители, защото книгата съдържа в себе си 

историята, вярванията на един народ, тя е документ за неговото развитие и книгата винаги е била някак 

огледало на това какво се случва. Така че книгата е много близко до човека. Тя винаги е съпътствала 

развитието на човека, тя винаги е помагала и както се вижда и в момента помага за нашето развитие. 

Източник: Economy.bg, мулти медийна публикация, статия 

https://www.economy.bg/history/view/49856/Knigata-vse-oshte-e-edin-ot-osnovnite-buditeli  

https://www.economy.bg/history/view/49856/Knigata-vse-oshte-e-edin-ot-osnovnite-buditeli
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Студентски съвет дари книги на университетската библиотека 
04.03.2022    

Студентски съвет при УНСС закупи 150 броя от книгата на д-р Християн Даскалов, директор на 

Национален студентски дом – „Домът и университетът“. Книгата е свързана със студентското 

самоуправление през будния дух на студентската общност. Средствата събрани от продажбата ще бъдат 

използвани за реновирането на Национален студентски дом. 

На 01 март 2022г. Студентският съвет дари част от закупените книги на Университетската библиотека. 

Директорът Петър Петров благодари за щедрия жест и сподели, че дарителството е един уникален акт, 

особено ако е за библиотека, защото това кореспондира с нещо висше като еманация на духа. 

Г-н Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, увери, че това няма да е последното дарение към 

библиотеката „Надявам се книгата да привлече вниманието на колегите-студенти, тъй като ще обогати 

техните знания за идеята и историята на студентското самоуправление и движение“. 

Източник: УНСС, статия 

http://sc.unwe.bg/?p=14180 

http://sc.unwe.bg/?p=14180
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НПСС с избрано ръководство за мандат 2022-2024 година 
07.03.2022 

Изпълнителният съвет на Националното представителство на студентските съвети в България проведе 

своето първо заседание за мандат 2022-2024г. На него по предложение на председателя на НПСС – 

Даниел Парушев бяха избрани трима зам.-председатели: 

- Александър Узунов от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”; 

- Доротея Николаева от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 

- Йозлем Кюлджева от Медицински университет – Пловдив. 

Новост е, че те ще бъдат без ресори, като това, което заляга в основната им функция е да бъдат 

запознати в най-висока степен с цялостната дейност на представителството и да бъдат готови за реакция 

във всеки един момент. 

За главен секретар на организацията беше гласувано доверие на Константина Каракадиева от 

Медицински университет – Плевен, а за водещ на Общите събрания на НПСС беше преизбран Станимир 

Бояджиев от Русенски университет. 

Структурата на организацията бе допълнена от петима съветници по ресори, по предложение на 

председателя на НПСС, които да развиват дейността съответно в пет направления от първостепенна 

важност за студентското самоуправление и за оперативността на представителството. 

В този състав влизат: 

- Ангел Стойков от Университет за национално световно стопанство – съветник по научно-

изследователската дейност; 

- Божидар Касабов от Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" – съветник по 

здравеопазването; 

- Лидия Даскалова от Софийски университет "Св. Климент Охридски" – съветник по социално-битовите 

въпроси на учащите; 

- Петър Стефанов от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен 

Диамандиев" – съветник по културно-масовите мероприятия; 

- Станимир Бояджиев от Русенски университет "Ангел Кънчев" – съветник по международната дейност и 

сътрудничество. 

С изключително присъствие от 48 висши училища – 46 присъствено и 2 в онлайн среда, Общото събрание 

на Национално представителство на студентските съвети избра на 19 Февруари 2022 година, 

Председател за мандат 2022 - 2024 година. Даниел Парушев е новият Председател на НПСС, който 

организацията избра на отчетно-изборното си събрание, състояло се в залата на Националния студентски 

дом в София. Той получи пълната подкрепата на всички делегати от Общото събрание. 

В рамките на Отчетното-изборно събрание беше избран нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага 

работата на Председателя и ще води оперативната дейност на организацията. Членове на колективния 

орган са: 

1. Даниел Парушев – представител на Университет за национално и световно стопанство, който като 

Председател на НПСС влиза по право. 

2. Дeлян Плачков – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. 

3. Нора Ангелова – Химикотехнологичен и металургичен университет. 

4. Симона Михайлова – Международно висше бизнес училище. 

5. Илиян Кордев – Технически университет – София. 

6. Мая Минкова – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. 

7. Виктория Палигорова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

8. Розалия Кънева – Технически университет – Варна. 

9. Преслава Петранова – Национална художествена академия. 
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Общото събрание на НПСС определи и Контролен съвет на организацията, който ще следи за 

законосъобразността на решенията и всички дейности, които са свързани с работата. Съставът му е както 

следва: 

1. Мартина Стоянова – Академия на МВР. 

2. Стоян Иванов – Нов български университет. 

3. Станислава Ризова – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. 

4. Стела Хаджиева – Стопанска академия „Д. Ценов“. 

5. Веселина Стефанова – Технически университет - Габрово. 

В рамките на мандата ръководството на НПСС взе решение да бъде открито ново звено, което да се 

ангажира с медийното отразяване на дейностите на организацията и студентските съвети. За главен 

редактор на медията беше определена Емилия Хинкова от Университет по архитектура, строителство и 

геодезия. 

За представители в екипа, който ще отговаря за международните контакти на организацията в 

Европейския студентски съюз бяха избрани Симона Михайлова от Международно висше бизнес училище 

и Нора Ангелова от Химикотехнологичен и металургичен университет. 

Сред обсъдените теми на заседанието бяха още и подпомагането на студентите от Украйна в България, 

ремонтните дейности в студентските общежития, както и изпращането на покани от студентските съвети 

на всяко висше училище до НПСС за гостуване на щанд за популяризация на представителството сред 

студентите. Бяха коментирани и две от предстоящите събития за организацията в близките седмици, а 

именно Зимен университет и Студент на годината. 

Източник: БТА, статия 

https://bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/231837-npss-s-izbrano-rakovodstvo-za-mandat-2022-2024-godina  

 

 

 

https://bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/231837-npss-s-izbrano-rakovodstvo-za-mandat-2022-2024-godina
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Велислав Павлов: Спокоен съм, когато съм в сянка, малко встрани 

08.03.2022 

Велислав Павлов завършва актьорско майсторство в Нов български университет през 2001 година. 

Сериозните му професионални ангажименти започват още в трети курс, когато режисьорката Деси 

Шпатова го кани да участва в едно от най-интригуващите заглавия от руския академичен сезон - "Идиот" 

по Фьодор Достоевски. 

Младият актьор активно се снима и в киното, като има роли в "Дзифт", "Източни пиеси", "Шменти капели" и 

в над 50 други чуждестранни продукции. Велислав Павлов е партнирал с Вал Килмър, Морган Фрийман, 

Антонио Бандерас, Джон Кюсак, Мариса Томей, Жан Клод ван Дам и Долф Лундгрен. За зрителите е 

познат също с роли в българските филми "Вездесъщият" и "Откраднат живот". 

Велислав Павлов е главен герой в “Нашият ден. 

“Мечтал съм за тази професия много дълго време, от тийнейджър. Дава ми спокойствие, когато съм в 

сянка, малко встрани, но съм в група, в която си знам мястото, тогава съм спокоен. 

Обичам да изживявам нещата. В живота си понякога съм добър актьор, но гледам да не съм такъв, гледам 

да съм пълнокръвен, изживяващ човек и да ги приемам нещата каквито са.“ 

“Порталът“ 

“Този портал се преминава много често, няма как това, което е част от миналото да не участва, миналото 

е в нас винаги. Този портал е постоянно отворен.“ 

“Вездесъщият“ 

“Това е много важен филм за мен. Една от първите големи главни роли в български филм. И е много 

хубаво, че се случи с този екип. Ние не се познавахме преди това, но съм много щастлив, че се случи 

така. Спойката стана бързо.“ 

Независим актьор 

“Все още съм независим, откакто съм професионален актьор и се занимавам с театър и кино, от самото 

начало не съм си представял, че ще бъда част от някаква трупа, тогава нямаше кой знае какви 

предложения. След това никога не съм правил такива ходове.“ 

    Сцени на разсъмване 

“Сцени на разсъмване“ е последният проект на тази група, която се казва Emergency theater.Това беше 

едно представление, което за първи път правим по този начин, с драматургия изцяло от нас. Това са 

нашите собствени сцени на разсъмване. Историята не е хоризонтална, не се разказва една история, няма 

сюжет. 

Каним всички в “Студентски дом“, играем представлението на 10 и 11-и март от 19:30 вечерта. 

Започнахме с групата и процес за ново представление, което се казва “Празна е стаята на 

удоволствието“. Това ще бъде може би в края на годината.“ 

Източник: БНР, Хр. Ботев, аудио запис  

https://bnr.bg/hristobotev/post/101612502/velislav-pavlov-spokoen-sam-kogato-sam-v-sanka-malko-vstrani 

 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101612502/velislav-pavlov-spokoen-sam-kogato-sam-v-sanka-malko-vstrani
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С премиерния си спектакъл „10 реплики“ театър „Реплика“ отбелязва 

символично края на своята десета годишнина на българската независима 

театрална сцена. 

17.03.2022 

„10 реплики“ е постановка на Гаро Ашикян по пиесата „В самотата на памуковите полета“ от съвременния 

френски драматург Бернар-Мари Колтес (1948-1989). 

В представлението участват Благой Бойчев, Ованес Торосян, Милена Ерменкова, Милко Йовчев, Боряна 

Йовчева, Иван Станчев, Марияна Иванова. 

В интерпретацията на пиесата, представяща човешките взаимоотношения единствено като сделка, 

актьорите от театър „Реплика“ последователно влизат в ролите на двамата персонажи, условно наречени 

Дилър и Клиент, като предават щафетно текста на пиесата един към друг. 

Какъв ще е ефектът от това режисьорско решение на Гаро Ашикян, можете да видите на премиерата на 

18 март в Националния студентски дом. 

По случай рождения ден на театър „Реплика“ събитието е с вход свободен. 

Източник: БНР, аудио запис 

https://bnr.bg/post/101616960  
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Ованес Торосян и Милена Ерменкова: В „10 реплики“ всеки от нас имаше само и 

единствено гласа си като изразно средство 
19.03.2022 

"10 РЕПЛИКИ" - театрален проект по пиесата „В самотата на памуковите полета“ от Бернар-Мари Колтес 

  Независимият Театър „Реплика”, който през миналата 2021-ва стана на десет години, празнува радостта 

да е отново със своята публика, като представи новия си театрален проект по философския текст „В 

самотата на памуковите полета” от Бернар-Мари Колтес, издаден година преди авторът да почине от 

СПИН. Премиерата се състоя на 18 март от 19:00 часа в Националания студентски дом в столицата. 

Режисьор е Гаро Ашикян, а в ролите влизат Благой Бойчев, Ованес Торосян, Милена Ерменкова, Милко 

Йовчев, Боряна Йовчева, Иван Станчев и Марияна Иванова. 

  Както е известно, действието в пиесата се развива „от другата страна на времето” – в тъмните часове на 

нощта, в която се срещат Дилър и Клиент, и се оплитат в опасна игра за купуване и предлагане. 

Спектакълът се взира в „образа на модерния град, обитаван от нас – мощен производител на нови форми 

на хаос, „сумрачни пространства и стимулатор на първични инстинкти, където без сделка нямаш нищо”. 

  Проектът е реализиран с подкрепата на Национален Фонд Култура. 

  Срещаме ви с Ованес Торосян, който е от създателите на театър „Реплика”, най-магнетичния и сниман 

актьор в българското кино през последното десетилетие, който и с най-малката си роля на театрална 

сцена умее да размести пластовете, да добави светлина, и най-важното – който успява да запази 

недокосната своята енигматичност.  Другата приятна изнанада в разговора е  актрисата Милена 

Ерменкова, негов партньор в театъра и в живота, чиято експлозивна вътрешна енергия и таланти 

предстои да се разгръщат с още по-голяма сила, няма съмнение в това. От 2012 г. тя е част от Театър 

„Реплика”, когато е и дебютът ѝ на професионална сцена в спектакъла на Георг Жено „Заполярная 

правда”. 

Източник: БНР, аудио запис 

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101618581  

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101618581


 

96 

www.studenthouse.bg 

“Център на бесарабските българи в България” и “Национален студентски дом” 

организират споделено пространство за комуникация и срещи за деца и възрастни  

19.03.2022 

“Център на бесарабските българи в България” съвместно с “Национален студентски дом” организират 

споделено пространство за комуникация и срещи, както за деца, така и за възрастни, съобщиха за 

Данибон близки до инициативата. Стартът е на 19 март 2022 г. 

Информация от организаторите 

“Център на бесарабските българи в България” съвместно с “Национален студентски дом” организираме 

споделено пространство за комуникация и срещи, както за деца, така и за възрастни. 

“Комунікаційний центр ласкаво просимо до Болгарії” ще бъде център за игри, социализиране, комуникация 

и нови приятелства за хора, търсещи закрила от войната, както и всички съпричастни. 

 Стартираме на 19.03 (събота) с програма групови занимания, която е предвидена за следващите 7 дни 

(19.03 – 26.03) 

    Доброволци педагози, аниматори, учители и психолози ще бъдат на разположение всеки ден, от 11:00 

до 17:00ч. 

 Адресът е София, ул. Аксаков 13, ет. 5. 

Ежедневно ще публикуваме плануваната програма за следващия ден на фейсбук страницата ни “Център 

на бесарабските българи в България”. При интерес, ще продължим с организацията и за следващите 

седмици. 

 Очакваме Ви! 

Важно! Ако сте педагог/ аниматор/ организатор на всякакви занимания за деца тип “кръжок”, моля 

свържете се с нас на този номер, за да ви включим в програмата! 

Източник: Danybon.com, статия 

https://danybon.com/sit_ukraina/spodeleno-prostranstvo-bg-ukr/  

 

https://danybon.com/sit_ukraina/spodeleno-prostranstvo-bg-ukr/
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 „Година на украинската култура и народ“ в Националния студентски дом 
21.03.2022 

Рада Стойкова 

"Година на украинската култура и народ" е новата творческа инициатива, която Националният студентски 

дом обяви веднага след началото на войната в Украйна. 

Целта на инициативата е да се популяризират творчеството и културното наследство на украинския народ 

и да се развият връзките между младите хора от България и Украйна, където по официални данни живеят 

над 200 хиляди етнически българи. 

До 31 март 2022 година всички студенти, студентски колективи и артисти могат да подават заявки за 

осъществяване на културни, образователни и научни проекти на територията на Националния студентски 

дом, посветени на темата "Година на украинската култура и народ". 

„Това може да бъде концерт, театрална постановка, може да бъде литературно четене, изложба – 

художествена или фотографска, може да бъде и просто някаква информационна среща, която е, да 

речем, свързана с логистичната организация на друго събитие, което би се случило другаде, но отново е в 

подкрепа на братския украински народ”, разказа в „Артефир” Христиан Даскалов, директор на 

Националния студентски дом. 

Проектите, включени в инициативата като част от Календара на НСД, ще се осъществят безвъзмездно в 

залите за култура и изкуство на Националния студентски дом в София през цялата 2022 година. 

Повече подробности за новата инициатива и как може да се кандидатства за включване в нея, можете да 

чуете в звуковия файл. 

    Разговор на Рада Стойкова с Христиан Даскалов в ''Артефир'' 

Източник: БНР, аудио запис 

https://bnr.bg/post/101619186?fbclid=IwAR3mJTu3y1Kn8eTIap7-V_i57BanVSAChQwUJMdDZZ3YmRWEUMnT0QpoaSU 

https://bnr.bg/post/101619186?fbclid=IwAR3mJTu3y1Kn8eTIap7-V_i57BanVSAChQwUJMdDZZ3YmRWEUMnT0QpoaSU
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Премиера на мултимедийния спектакъл "Три" 
28.03.2022 

Тази вечер, от 19:30 часа, в Националния студентски дом в София ще се състои премиерата на 

мултимедийния спектакъл "Три”. Режисьорът на постановката Миля Люцканова гостува в студиото на 

“Култура.БГ” заедно с драматурга и автор на пиесата - Александра Станишева. 

Каква е историята на "Три" и какъв е пътят на пиесата до театралната сцена вижте във видеото. 

Източник: БНТ, Култура.БГ, видео запис 

https://bnt.bg/news/premiera-na-multimediyniya-spektakal-tri-v316964-304511news.html 

https://bnt.bg/news/premiera-na-multimediyniya-spektakal-tri-v316964-304511news.html
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Стартира проект за насърчаване на психичното здраве на младите 
29.03.2022 

Преди броени дни стартира проекта „Насърчаване на психичното здраве на младите чрез повишаване на 

осведомеността, превенция и устойчивост“. Проектът се осъществява на международно ниво, като в него 

работят няколко организации: Tavo Europa (Литва), FSR (Испания), Iris (Полша), Emphasys (Кипър), 

Atermon (Холандия ), 

Hellas for us (Гърция) и Асоциация Walktogether (България) – координатор на Стратегическото 

партньорство. 

От 21 до 24 март Асоциация Walktogether беше домакин на първата транснационална среща на проекта в 

София, със сътрудничеството на асоциирани партньори Erasmus Student Network България (ESN), която 

се провежда в Национален студентски дом. По време на срещата те се съсредоточиха върху 

осигуряването на общо разбиране на целите на проекта, общ план, проектни резултати, дефиниране на 

методологиите, с които ще изпълняваме интелектуалните продукти и установяване на приятелска връзка 

между организациите. 

Описание на проекта: 

Психично-здравните състояния оказват значително влияние върху социалното включване на младите 

хора, тъй като проблемите с психичното здраве (MHP), като депресия, стрес, тревожни разстройства по 

време на юношеството и младата зряла възраст, могат да повлияят негативно върху развитието на 

безопасни и здрави 

взаимоотношения с връстници, учители, семейство и интимни партньори . Следователно, тъй като не са 

способни да формират здрави взаимоотношения, младежите с психически проблеми имат и липса на 

житейски умения (социални и емоционални умения), които в крайна сметка се отразяват негативно на 

участието им в 

образованието, заетостта (ограничават възможностите за заетост, ниска работна ефективност и др.), 

чувството за принадлежност и приемане от другите. 

Проектът цели: 

    Насърчаване на социалното включване на млади хора с психични проблеми като тревожност, стрес, 

депресия, които възприемат социалната стигма, за да участват пълноценно в общността, като насърчават 

младежите да говорят и да споделят своите чувства и емоции без страх или срам. 

    Да помогне на младежите да развият устойчивост и самочувствие по начин, по който те ще бъдат по 

способни да се справят с чувствата на страх, безпокойство, депресия и т.н. 

    Целевите групи са: 

    МЛАДИ ХОРА: изправени пред различни предизвикателства на психичното здраве, които ги засягат (на 

възраст: 15-24 години). МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ: Много младежки работници намират за трудно да 

започнат дискусии с младите хора по въпроси, свързани с психичното здраве, може би защото се 

притесняват, че темата може да ги разстрои или че някои лични или медицински теми може да възникнат 

по време на разговора, които те не искат да обсъждат. 

     По време на проекта за 24 месеца ще бъдат разработени 4 проектни резултата: 

    Пакет знания и дейности, целящ да помогне на младите хора да развият/подобрят/поддържат своите 

социални и емоционални умения, тъй като социално-емоционалното развитие е силно свързано с 

положително психично здраве и може да подкрепи хората при справяне със стреса, справяне с различни 

емоционални състояния, подобряване на личните отношения. 

Източник: Мediacafe.bg, статия 

https://www.mediacafe.bg/novini/novini-novini/startira-proekt-nasarchavane-na-psihichnoto-zdrave-na-mladite-chrez-

povishavane-na-osvedomenostta-preventsia-i-ustoychivost/ 

https://www.mediacafe.bg/novini/novini-novini/startira-proekt-nasarchavane-na-psihichnoto-zdrave-na-mladite-chrez-povishavane-na-osvedomenostta-preventsia-i-ustoychivost/
https://www.mediacafe.bg/novini/novini-novini/startira-proekt-nasarchavane-na-psihichnoto-zdrave-na-mladite-chrez-povishavane-na-osvedomenostta-preventsia-i-ustoychivost/
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Мати Украйна“ и СО откриват занимателни центрове за украинските деца   
31.03.2022 

Новосъздадени детски центрове за занимания ще посрещат украинските деца на територията на София. 

Столичната община предоставя безвъзмездно необходимите помещения за целта. Първите предоставени 

зони се намират в Културен дом „Красно село“ и Културен дом „Средец“. 

В детските центрове децата ще се занимават почасово. В Културния дом „Красно село“ ще се предлагат 

занимания по спорт и творчески работилници, провеждани от „Украински детски клуб“. 

Общината проверява и свободни помещения в столични училища, в които също има възможност да се 

организират подобни занимания за украински деца. 

Междувременно заработи и Комуникационен център “Добре дошли в България!”, организиран по 

инициатива на Център на бесарабските българи в България. 

Всеки ден от 13:00 до 16:00 вратите му са отворени и предлага нови запознанства, социализиране и игри. 

Организирана е програма за малки и големи, в която участват педагози, психолози и професионалисти, 

водещи различни творчески работилници. „Атмосферата е весела и забавна както за деца, така и за 

възрастни!“, казват от ЦБББ. 

Място: “Национален студентски дом”, вход откъм улица “Аксаков” 13, София. 

Източник: Информационен портал 1kam1.com, статия 

https://1kam1.com/mati-ukrajna-i-so-otkrivat-zanimatelni-tsentrove-za-ukrainskite-detsa/  

https://1kam1.com/mati-ukrajna-i-so-otkrivat-zanimatelni-tsentrove-za-ukrainskite-detsa/
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Центърът на бесарабските българи в България и Националният студентски дом създадоха 

място за социализация на украинските бежанци  - Ирина Симеонова 
31.03.2022   

Центърът на бесарабските българи в България, съвместно с Националния студентски дом (НСД), създаде 

комуникационен център “Добре дошли в България!” в помощ на украинските бежанци . Това потвърдиха 

пред БТА от НСД. 

Семействата, които бягат от война, са психически сринати. Ето защо, след като намерят подкрепа за 

превоз до някой град в България, подслон, храна и дрехи, следващата неотложна грижа е да се обърне 

внимание и на психичното им здраве. Точно с тази цел двете организации създават комуникационния 

център като място за игри, социализиране, комуникация и нови приятелства за хора, които търсят закрила, 

както и за всички съпричастни. 

Целта на пространството е да създава стабилна среда и място за неформални срещи между деца и 

възрастни. Организаторите са замислили и програма, в която се включват психолози, педагози и 

професионалисти, водещи различни творчески работилници. Ако владееш говорим руски/украински и 

припознаваш тази кауза, присъедини се към отбора на доброволците, участието ти ще бъде безценно, 

призовават от НСД. 

Доброволците може да участват в отговаряне на често задавани въпроси - информацията се актуализира 

всекидневно; запознаване на семействата с програмата и психолозите за деня; развеждане и показване 

на пространствата, възможностите и правилата в центъра за работа с деца и младежи; представяне на 

игрите, стимулиране на комуникацията и други дейности; приготвяне на чай, раздаване на кроасани (или 

друга храна); подреждане на помещенията след края на всеки ден. 

Центърът работи всеки ден от седмицата в часовете от 10:30 до 17:30 ч. 

Източник: БТА, статия 

https://bta.bg/bg/news/lik/244353-tsentarat-na-besarabskite-balgari-v-balgariya-i-natsionalniyat-studentski-dom-sa        

 

https://bta.bg/bg/news/lik/244353-tsentarat-na-besarabskite-balgari-v-balgariya-i-natsionalniyat-studentski-dom-sa
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Безбройните четения на „Три“ – пиеса | tragiComedy | абсурд! 
02.04.2022   

На 28 март в Националния студентски дом се състоя премиерата на мултимедийния спектакъл „Три“ с 

автор Александра Станишева и режисьор Мила Люцканова. И за двете това е дебют. Александра 

Станишева е изучавала покрай антропологията и фотографията и драматургия, но за пръв път нейна 

пиеса бива поставена. Мила Люцканова досега е позната основно като актриса. 

„Три“ стъпва върху искрената и смела игра на четиричленния си състав и върху впечатляваща 

сценографията и мултимедия на Цвета Богданова. Звуковата среда на Юлиан Стоичков се явява петият, 

отвъден, герой в историята на Йожи – момче или мъж на неопределена възраст, който въпреки любовта 

на приятелката си остава заключен в лудостта, защото не е бил обичан като дете. 

Постановката ще се играе отново в студентския дом на 4 април. 

Източник: БНР, Хр. Ботев, аудио запис 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101625915/bezbroinite-chetenia-na-tri-piesa-tragicomedy-absurd 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101625915/bezbroinite-chetenia-na-tri-piesa-tragicomedy-absurd
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Предстои Първи хандпан фестивал у нас 

08.04.2022 

    Разговор на Ива Дойчинова със Саня Баракова и Даниел Младенов 

На 9 април 2022 г. в Националния студентски дом ще се проведе Първият хандпан фестивал в България. 

Хандпанът (или т. нар. „ханг“) е сравнително нов инструмент. Изобретен и патентован от двама 

швейцарци, инструментът е представен на света през 2000 г. Повече подробности пред Радио София 

разказаха Саня Баракова и Даниел Младенов. 

Даниел Младенов сподели, че преди за закупуването на хандпан е имало записване и е трябвало да се 

чака, докато сега производители от цял свят го предлагат. Той каза още, че: 

„Хубавото е, че инструментът е тониран, с фиксирана скала и е изцяло интуитивен. И във връзка с това, 

че ако човек има чувство за ритъм, или запомни един основен ритъм, може да вкара някаква елементарна 

мелодия. Дори при натискането на два тона те наподобяват и акорд“. 

По думите му, част от целите на това събитие са, да може да се създаде хандпан общност в България, 

като на фестивала ще има дискусия какво е хандпан, от къде идва, каква е историята, как се свири на 

него, от къде се купува и т.н. Също така ще има и работилници, на които хората ще могат да се запознаят 

с инструмента, звукоизвличането, ритъма и мелодията. 

„Всичко е в хармония, общо взето това е едно от нещата, които дават възможност на хора без музикално 

образование да могат да свирят, защото целият инструмент, дори с най-малкото докосване започва да 

звучи добре. И оттам нататък всеки се развива“, каза Баракова. 

Бивш ръководител на фирма за лекарства Младенов сподели: 

„Смятам, че има много още какво да се случи, какви връзки да се направят между хората и правейки 

всичко това, всеки един да преоткрие себе си в един по-добър и чист начин. Има пречистващо действие, а 

ежедневието ни определено ни натоварва“. 

Източник: БНР, аудио запис 

https://bnr.bg/sofia/post/101629179/predstoi-parvi-handpan-festival-u-nas 

https://bnr.bg/sofia/post/101629179/predstoi-parvi-handpan-festival-u-nas
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Двама студенти на ПУ "Паисий Хилендарски" са отличени с национален приз 

"Студент на годината" за 2021 г. Plovdiv24.bg 
12.04.2022 

Официалната церемония за отличаване на най-добрите студенти в Република България се състоя на 08 

април 2022 г. в Аула Максима на Университета по архитектура, строителство и геодезия. 

Националният приз "Студент на годината" бе връчен за 15-ти пореден път, като експертното жури 

определи победителите в 14-те категории и Студент на годината за 2021 година. 

Сред победителите бяха отличени и студентите на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски": 

Пламен Хаджиев в категория "Педагогически науки" и Радослав Смаилов в категория "Хуманитарни и 

социални науки". 

На церемонията присъстваха доц. д-р Надя Чернева - заместник-ректор на Пловдивския университет, 

Виктория Палигорова - председател на Студентски съвет при ПУ "Паисий Хилендарски", както и делегация 

на Студентски съвет на най-голямото висше училище в Южна България. 

Източник: Plovdiv24.bg, статия 
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Ноу-хау│Три типа психологически теста при подбор на кадри 
20.04.2022 

Тестовете, които затварят пропастта между очакванията и реалността 

В Националния студентски дом се проведе семинарът „Нови тенденции в кариерното консултиране“, в 

който участваха водещи кариерни центрове и организации предлагащи кариерни услуги за младежи и 

възрастни хора. Той се организира от Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ) и Национален 

ресурсен център за кариерно консултиране и професионално развитие, в партньорство с Национален 

студентски дом при МОН и Междууниверситетски център за развитие на кариерата към УНСС. Събитието 

беше открито проф. Генка Петрова - зам.-министър на образованието и науката. 

Често процесът по подбор изглежда като игра на отгатване, в която специалистите по човешки ресурси не 

могат да бъдат 100% сигурни в избора си. Едва след като канидат бъде нает, може да се види дали е 

подходящ, но тогава е твърде късно. Според проучване на CareerBuilder от 2017 г., 33% от 

новоназначените, които са напуснали новата си работа в рамките на шест месеца, са го направили, 

защото са разбрали, че работата не е подходяща за тях.  

Така че интервютата и CV-тата не са достатъчни сами по себе си и не могат да дадат достатъчна 

информация за кандидатите. Но психологическите тестове могат да направят възможно намирането на 

правилните таланти, които действително отговарят на очакванията на работодателя. 

Силвия Янева-Стоянова е HR директор в застрахователна фирма “Лев инс”. Тя заема ръководната 

позиция от едва пет месеца, но има дългогодишен опит като директор на Център „Кариера и възпитаници 

(Алумни)“ на Техническия университет в София (ТУ-София), а също и като личен и бизнес коуч във 

Phoenix Coaching. По време на семинара тя разказа повече за важността на психологическите тестове в 

процеса на подбор на кадри.  

Експертът сподели, че макар и тези тестове да са широкоразпространени в чужбина (над 62% от 

компаниите по света ги използват, според проучване от 2014 г.), у нас те не са често прилагани. В 

компанията й ги използват от няколко месеца, но тя е категорична, че са изключително полезни и ще 

продължат да ги прилагат, защото дават яснота не само за правилния избор на кандидат, който отговаря 

на ценностите и нуждите на бизнеса, но и позволяват да се очерате потенциалния кариерен път на 

избраните кандидати или да се предложи позиция, по-подходяща от тази, за която са кандидатствали. С 

психологическите тестове може да се определи оптималното място и натоварване за бъдещ служител, да 

се провери доколко кандидатът ще успее да се впише в екипа и как може да бъде развиван кариерно. 

    Категорично мога да заявя, че за периода, в който съм част от компанията, по време на процеса на 

интервюиране е станало ясно, че позицията, за която е кандидатствал кандидатът, не е била подходяща 

за него, и оттогава досега има трима назначени на позиции, различни от първоначално желаната от тях. 

Това показва, че психологическите тестове служат и като инструмент за кариерно ориентиране. 

Психологическите тестове са част от втората стъпка при подбора - след като са филтрирани подходящите 

CV-та. Броят на тестовете, които HR директорът представи, е три и изискват значително време за 

попълване, както и концентрация. Целта им е да се проверят професионалните цели и амбициите на 

кандидатите, очакванията им от работното място и балансът между професионалните и личните им 

планове. Успоредно с това същите тестове отскоро се дават и на служителите на ръководни позиции, за 

да се проверят и напаснат нагласите както на ръководителите на екипите, така и на потенциалните нови 

попълнения.  

Тестът NEO PI 3 

Един от най-популярните тестове в света, по думите на Янева-Стоянова, е NEO PI 3. Той е съставен от 

240 въпроса, като измерва 35 скали, и дава много задълбочена представа за характера на кандидатите. 

Стандартизиран е и за българския пазар и е подходящ за всякакъв тип кадри. Този тест измерва 

“големите пет черти на човека”: характер, вътрешна енергия и темперамент, емоции и отвореност към нов 

опит. Янева-Стоянова описва ползите от този тест така:  

    Кандидатите идват при нас като един опакован бонбон, със страхотна опаковка, с чудесно CV. 

Благодарение на помощта на кариерен консултант, той се явява като такъв пред работодателите. Да, ние 

оценяване опаковката и езика на тялото на първо интервю, само че когато искаме да знаем какъв е вкусът 

на бонбона не можем да бъдем сигурни, ако не го опитаме. Точно тогава даваме NEO PI 3 теста, за да 

стигнем до истинската същност на бонбона - лешника. 
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Големите пет черти на характера са: подходът към работата, емоционалната нестабилност, енергията на 

човек, насочеността му към другите, както и отвореността му към нов опит. Резултатите показват доколко 

съответното лице е компетентно, умее да планира, е отговорно, ориентирано е към резултатите, 

организирано е и е способно да вземе решение, “като последното има особена тежест”. Средният 

резултат в теста е около 55, като резултатите под този са ниски, а над тези - високи. 

HR директорът споделя, че за резултатите на човек, които показват, че е импулсивен “е доказано във 

времето, че ще има контрапродуктивно поведение на работното си място. От него на по-късен етап може 

да се очаква, че ще закъснява за работа, че ще взима болнични, когато не е болен, ще си тръгва по-рано, 

ще създава интриги или ще използва служебни материали за лични цели.”. Контрапродуктивността може 

да се измери по-задълбочено чрез теста DARK 4. 

Тестът предоставя подробна и достоверна информация, улеснява HR екипите при вземане на персонални 

решения или при планирането на развитие на кариера. Попълва и обогатява данните придобити с други 

методи от гледна точка на интервюто и 360-градусовата обратна връзка. Подходящ е както за по-ниски, 

така и за по-високи позиции. 

Тестът ASK 

Друг тест е ASK - той оценява способността за интегриране на информация и достигане до логични 

изводи. Той дава ясна представа за аналитичните умения, критичното мислене и логическите заключения 

на кандидатите. Това е един от най-трудните тестове, който е съобразен с време. Като цитира статия от 

последния бр. на “Моята кариера”, която показва кои ще са най-търсените умения от работодателите до 

2025 г., според Future of Jobs Report на Световния икономически форум (СИФ), Янева-Стоянова подчерта 

все по-голямата важност на този вид психологически тест, тъй като именно аналитичното и иновативното 

мислене са водещи в списъка на СИФ. 

ASK помага, когато се избират кандидати, които трябва да:  

    Имат добре развито критично мислене; 

    Умеят бързо да оценяват достоверността на информация; 

    Разграничават данни от факти от мнения и становища; 

    Лесно идентифицират причинно-следствени връзки и достигат до правилни заключения; 

    Могат да анализират различни видове информация; 

    Умеят да разсъждават и оперират с числа и да решават проблеми, свързани с количествени данни и 

информация.  

Като цяло ASK тестът предоставя информация за интелигентността (способностите), като обяснява 

вземането на персоналните решения при планирането и развитието на кариерата. Тестът може да 

предостави информация доколо успешен би бил човек в работата си на по-високи позиции в работата си. 

    Умението да се разграничават факти от мнения е важно не само в професионален, но и в личен план. 

Тестът LJI (Leadership Judgment Indicator) 

Психологически ситуационен тест, който е подходящ за лица на ръководни позиции, е LJI. Той проверява 

качествата на лидерските решения и предпочитания тип лидерство. Чрез него може да се разбере дали 

лидерският стил, който лидерите предпочитат, са най-ефективни в различни ситуации. Експертът 

споменава, че в момента най-точното и актуалното лидерство е ситуационното - как всеки ръководител ще 

вземе решение, ще делегира или даде обратна връзка на база на различни ситуации.  

Чрез LJI може не само да се измери съвместимостта на лидерския стил на потенциалния кандидат с екипа 

в компанията, но и да се идентифицират зоните му за развитие - чрез коучинги и обучения. Тестът показва 

способността на оценявания да балансира между постигане на бизнес резултати и запазване на 

мотивацията на екипа. 

Източник: Кариери.бг, статия 

https://www.karieri.bg/news/39500_nou-hau-tri-tipa-psihologicheski-testa-pri-podbor-na-ka   

https://www.karieri.bg/news/39500_nou-hau-tri-tipa-psihologicheski-testa-pri-podbor-na-ka?fbclid=IwAR0AMplk5MX6duDbivnkHFXslBLlpZaHqJNmUHSK5qA8zDIvhbacL8ZkErU
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В Националния студентски дом се проведе събитие за разпространение на - 

Новини 24/7 

20.04.2022 

Активиране на възрастните хора чрез съвременна дигитално-медийна грамотност 

В Националния студентски дом се организира събитие за разпространяване на резултатите по план 

SASME+ по стратегия Еразъм+, проведено от Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ). 

Основна цел на плана е основаването на условия за поощряване на дейното присъединяване на 

възрастните хора в обществения и стопански живот посредством редица действия и артикули. Събитието 

се откри от проф. Генка Петрова - зам.-министър на образованието и науката. Присъстваха представители 

на Столична община, центрове за обществена интеграция, организации в областта на личностното 

развиване, представители на организации работещи с възрастни хора и кариерни центрове. 

Бяха показани забавни артикули и просветителни действия. Списанието „ Европейски глас на възрастните 

хора “ е стартирало в Краков и в този момент се разраства като европейско списание в няколко страни. То 

съдържа любопитни рубрики като „ Стилни възрастни “, „ Любов след шейсетте “, „ Конкурс за най-хубав 

градинар “, „ Безопасност за възрастните хора “, „ Солидарност за възрастните “ и други. В него могат да 

разгласяват публикации и фотоси и възрастните читатели. Съдържа забавни образни материали и е 

отпечатано цветно на гланцирана хартия. 

Друг забавен артикул е порталът на SASME+,. Европейският учебен уеб портал “Европейски глас на 

възрастните хора” е хазаин на уеб-базирано просветително гражданско списание с новини/статии по 

разнообразни тематики. Създаден е за възрастни хора и отчасти от възрастни хора, ангажирани с 

осъществяването на планове. Но посредством функционалността на платформата „ Твоят глас “ всички 

възрастни могат да допринесат за списанието, като прибавят свои лични вести и отзиви. 

В портала са застъпени рубрики като „ Активни възрастни хора “, „ Здраве “, „ Хобита, спорт и забавление 

“, „ Кампании “, „ Международни вести за възрастни хора “ и други. Статиите включват проблематика и 

истории от разнообразни страни. Интересен детайл е опцията възрастните хора непосредствено да 

вкарват свои истории посредством обикновен текстови редактор. След това тези истории минават за 

промяна от редактор и се разгласяват. В портала могат да се намерят и разнообразни запаси както и да 

се смъкна цифров вид на списанието „ Европейски глас на възрастните хора “. 

Обучителните събития са също забавна част от самодейността SASME+. Те са просветителни курсове и 

семинари по разпространение на продуктите. В тези събития се дискутират редица от актуалните 

проблеми засягащи възрастните хора. Някои от тях са самотност и ниска обществена интензивност, 

сложен достъп до здравни грижи, незадоволителни стопански запаси, ниска правна, икономическа и 

здравна информираност и други. 

Полезна част от самодейността е приложението на по този начин наречената „ Европейска карта за 

възрастни хора “. Тя е надграждане на сходна карта придобила известност в Полша. Картата ще предлага 

опция за прилагане на услуги и артикули с понижение. 

Интересно е и взаимоотношението сред младежи и възрастни хора при реализиране на разнообразни 

планове. Създаването на смесени екипи е потребно за обмяната на опит и отчитането на разнообразни 

гледни точки при основаване на артикули. 

Инициативата SASME+ е цялост от разнородни действия стремящи се да засилват възрастните хора. 

Имайки поради, че популацията в Европа застаряваа, отговорност на всички нас е да спомагаме за 

пълноценния живот на възрастните хора, както и да разчитаме на техния капацитет. 

Източник: Новини 24/7, статия 
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Активиране на възрастните хора чрез съвременна дигитално-медийна грамотност 
20.04.2022 

В Националния студентски дом се проведе събитие за разпространение на резултатите по проект 

SASME+ по програма Еразъм+, организирано от Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ). 

Основна цел на проекта е създаването на условия за насърчаване на активното участие на възрастните 

хора в социалния и икономически живот чрез редица дейности и продукти. Събитието се откри от проф. 

Генка Петрова - зам.-министър на образованието и науката. Присъстваха представители на Столична 

община, центрове за социална интеграция, организации в сферата на личностното развитие, 

представители на организации работещи с възрастни хора и кариерни центрове. Бяха представени 

интересни продукти и образователни дейности. Списанието „Европейски глас на възрастните хора“ е 

стартирало в Краков и сега се разраства като европейско списание в няколко страни. То съдържа 

любопитни рубрики като „Стилни възрастни“, „Любов след шейсетте“, „Конкурс за най-добър градинар“, 

„Безопасност за възрастните хора“, „Солидарност за възрастните“ и други. В него могат да публикуват 

статии и снимки и възрастните читатели. Съдържа интересни визуални материали и е отпечатано цветно 

на гланцирана хартия. 

Първи брой на списанието „Европейски глас на възрастните хора“ 

Друг интересен продукт е порталът на SASME+, seniorsvoiceplus.eu.  Европейският образователен уеб 

портал “Европейски глас на възрастните хора” е домакин на уеб-базирано образователно гражданско 

списание с новини/статии по различни теми. Създаден е за възрастни хора и частично от възрастни хора, 

ангажирани с изпълнението на проекти. Но чрез функционалността на платформата „Твоят глас“ всички 

възрастни могат да допринесат за списанието, като добавят свои собствени новини и мнения. 

Портал seniorsvoiceplus.eu 

В портала са застъпени рубрики като „Активни възрастни хора“, „Здраве“, „Хобита, спорт и развлечение“, 

„Кампании“, „Международни новини за възрастни хора“ и други. Статиите включват проблематика и 

истории от различни страни. Интересен елемент е възможността възрастните хора директно да въвеждат 

свои истории чрез елементарен текстови редактор. След това тези истории минават за корекция от 

редактор и се публикуват. В портала могат да се намерят и различни ресурси както и да се свали 

дигитален вариант на списанието „Европейски глас на възрастните хора“. 

Обучителните събития са също интересна част от инициативата SASME+. Те са образователни курсове и 

семинари по популяризиране на продуктите. В тези събития се дискутират редица от съвременните 

проблеми засягащи възрастните хора. Някои от тях са самота и ниска социална активност, труден достъп 

до здравни грижи, недостатъчни икономически ресурси, ниска правна, икономическа и здравна 

осведоменост и други. 

Полезна част от инициативата е приложението на така наречената „Европейска карта за възрастни хора“. 

Тя е надграждане на подобна карта придобила популярност в Полша. Картата ще предлага възможност за 

ползване на услуги и стоки с намаление.    

Представяне на „Европейска карта за възрастни хора“ 

Интересно е и взаимодействието между младежи и възрастни хора при осъществяване на различни 

проекти. Създаването на смесени екипи е полезно за обмяната на опит и отчитането на различни гледни 

точки при създаване на продукти. 

Инициативата SASME+ е съвкупност от разнообразни дейности стремящи се да активизират възрастните 

хора. Имайки предвид, че населението в Европа застаряваа, отговорност на всички нас е да спомагаме за 

пълноценния живот на възрастните хора, както и да разчитаме на техния потенциал. 

Източник: в. Труд, статия 

https://trud.bg/aktivirane-na-vazrastnite-hora-chrez-savremenna-digitalno-mediina-gramotnost/

https://trud.bg/aktivirane-na-vazrastnite-hora-chrez-savremenna-digitalno-mediina-gramotnost/
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Първи брой на списанието „Европейски глас на възрастните хора“ 
22.04.2022 

Друг интересен продукт е порталът на SASME+, seniorsvoiceplus.eu.  Европейският образователен уеб 

портал “Европейски глас на възрастните хора” е домакин на уеб-базирано образователно гражданско 

списание с новини/статии по различни теми. Създаден е за възрастни хора и частично от възрастни хора, 

ангажирани с изпълнението на проекти. Но чрез функционалността на платформата „Твоят глас“ всички 

възрастни могат да допринесат за списанието, като добавят свои собствени новини и мнения. 

Портал seniorsvoiceplus.eu 

В портала са застъпени рубрики като „Активни възрастни хора“, „Здраве“, „Хобита, спорт и развлечение“, 

„Кампании“, „Международни новини за възрастни хора“ и други. Статиите включват проблематика и 

истории от различни страни. Интересен елемент е възможността възрастните хора директно да въвеждат 

свои истории чрез елементарен текстови редактор. След това тези истории минават за корекция от 

редактор и се публикуват. В портала могат да се намерят и различни ресурси както и да се свали 

дигитален вариант на списанието „Европейски глас на възрастните хора“. 

Обучителните събития са също интересна част от инициативата SASME+. Те са образователни курсове и 

семинари по популяризиране на продуктите. В тези събития се дискутират редица от съвременните 

проблеми засягащи възрастните хора. Някои от тях са самота и ниска социална активност, труден достъп 

до здравни грижи, недостатъчни икономически ресурси, ниска правна, икономическа и здравна 

осведоменост и други. 

Полезна част от инициативата е приложението на така наречената „Европейска карта за възрастни хора“. 

Тя е надграждане на подобна карта придобила популярност в Полша. Картата ще предлага възможност за 

ползване на услуги и стоки с намаление.    

Представяне на „Европейска карта за възрастни хора“ 

Интересно е и взаимодействието между младежи и възрастни хора при осъществяване на различни 

проекти. Създаването на смесени екипи е полезно за обмяната на опит и отчитането на различни гледни 

точки при създаване на продукти. 

Инициативата SASME+ е съвкупност от разнообразни дейности стремящи се да активизират възрастните 

хора. Имайки предвид, че населението в Европа застаряваа, отговорност на всички нас е да спомагаме за 

пълноценния живот на възрастните хора, както и да разчитаме на техния потенциал. 

Източник: Труд.бг, статия 

https://trud.bg/aktivirane-na-vazrastnite-hora-chrez-savremenna-digitalno-mediina-gramotnost/  
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ФСБ - 45 г. на сцената: Вижте неразказани и лични техни истории 

Станчо Станчев 

23.04.2022 

Легендите от ФСБ навършиха 45 години на сцена. В предаването COOLt основателите на групата 

разказаха много лични и неразказвани досега истории от живота на бандата. 

Формация студио Балкантон, или ФСБ, са единствената българска група, носител на „Грами“. Те променят 

българската музика с модерен за времето си звук. 

Създават се около новото студио в единствената тогава българска музикална компания –„ Балкантон“. 

Доверие им гласуват Александър Йосифов, директор на компанията, както и Константин Драгнев, 

музикален директор.   

„Поканих ги, защото бях нещо като щатен аранжор на шефа на „Балкантон“ - композиторът Александър 

Йосифов. И тогава аз поканих моите състуденти, колеги от Консерваторията, с които знам, че нещата 

могат да се случат и им казах: елате да правим записи на нова техника. Разбира се, това беше мечтата на 

всички ни“, разказа Румен Бояджиев от ФСБ. 

В началото групата е трио - Румен Бояджиев, Константин Цеков и Александър Бахаров. 

„Относно първите ни два албума, които са емблематични за нас, ние не бяхме разпознаваеми за 

обществото въобще. Никой не знаеше нашите физиономии. И отивам един ден на „Славейков“, имаше 

музикален магазин, за да си купя метроном и слушам разговор между двама младежи. Студенти май бяха, 

на моя възраст. И единият каза: "Виж я тази плоча гора, има една плоча, пише: "Нон стоп" и ФСБ". И 

другият каза: "Ми аз не знам какво е това"- Първият казва: "Онзи ден си я купих, невероятна музика. 

Съветвам те да си я купиш. Не ги знам кои са тези, но това е нещо страхотно." Аз стоя до тях, те не ме 

познават естествено, купих си метронома и си излязох“, разказа Константин Цеков. 

Ние можеше и да не станем ФСБ група. Рискът беше много голям от страна на „Балкантон“. Такава 

непопулярна музика, каквато е прогресив рокът, абсолютно неразбираема за много от хората. Руснаците 

поръчаха 40-50 хиляди бройки и ние се прегръщахме в коридора, защото това всъщност ни спаси“, каза 

Румен Бояджиев. 

По-късно към групата се присъединява и барабанистът Петър Славов. Той казва, че група, която не свири 

на живо, не е група. Така се стига до първия исторически концерт на ФСБ в Студентския дом на площад 

„Народно събрание“ в София. 

„В момента, в който осъзнахме, че можем да правим нещо свое, то тръгна лавинообразно и виждахме все 

повече и повече, че имаме възможности да го правим“, допълва Константин Цеков. 

До края на 70-те работят с гост музиканти, докато Александър Бахаров не кани младия цигулар Иван 

Лечев да запише соло за песента "Хотел Калифорния" на Eagles. 

„Докато много други хора си купиха коли и апартаменти, ние спестихме тези средства, с които си купихме 

музикални инструменти. И не „Балкантон“, а ние донесохме в „Балкантон“ новите си инструменти, с които 

всички певци и певици в естрадата и поп музиката се ползваха“, разказа още Румен Бояджиев. 

ФСБ се отличават и по непознатия за времето си начин на работа. Те са и първите български артисти, 

изнесли концерт на стадион. Годината е 1984-та, а мястото стадион "Академик". Басист е Ивайло 

Крайчовски. 

След 45 години на сцената за ФСБ най-ценна остава свободата. 

„И винаги се сещам за един израз на Джони Пенков, който казваше: "Страхотно щастлив съм, че цял живот 

съм правил това, което харесвам и от време на време са ми плащали." Така че същото се отнася и за 

нас“, казва Константин Цеков. 

„За всяко нещо, което правиш, ти трябва да бъдеш абсолютно свободен. Ако не си свободен, се 

съобразяваш с хиляди неща и това става макет. Прототип на това, което си мислиш, че трябва да 

направиш, а не това, което можеш“, казва Румен Бояджиев. 

Източник: БТВ Медиа Груп, видео запис 

https://btvnovinite.bg/lifestyle/liubopitno/fsb-45-g-na-scenata-vizhte-nerazkazani-i-lichni-tehni-istorii.html  

https://btvnovinite.bg/lifestyle/liubopitno/fsb-45-g-na-scenata-vizhte-nerazkazani-i-lichni-tehni-istorii.html
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Юбилейно за Димчо Дебелянов  
24.04.2022 

На 28 март 2022 г. се навършиха 135 години от рождението на един от най-талантливите, обожавани и 

затрогващи поети на България – Димчо Дебелянов, съединил поезия и мъченическа смърт в ореола на 

родината. По повод годишнината Съюзът на българските писатели издаде Юбилеен брой (цветен) на 

вестник „Словото днес“ (21 април), който се финансира от Столична община и е част от Културния 

календар на София. 

Предстоят две срещи на широката публика с изданието: на 26 април от 18 ч. в Културен център „Люлин“ в 

София поети и писатели ще се срещнат с ученици от 37 СУ „Райна Княгиня“ и от 56 СУ „Проф. Константин 

Иречек“ (ж.к. „Люлин“), за да им подарят вестника и да дискутират на тема: „Как разбирате стиха 

„Мъртвият не ни е враг“ от творбата на Дебелянов „Един убит“?“. На следващия ден – 27 април от 16:00 ч. 

– в Националния студентски дом (пл. „Народно събрание“ 10) екипът на вестника и видни съвременни 

поети ще представят изданието пред студентската общност. Ще прозвучат стихове на Димчо Дебелянов 

на 10 езика. В събитието ще вземат участие Христиан Даскалов – директор на НСД, Боян Ангелов – 

председател на СБП, Надя Попова и Иван Есенски (съставители и редактори на броя). Свои стихове ще 

четат лауреатите на Националната литературна награда „Димчо Дебелянов“, а това са изключителни 

имена като Недялко Йорданов, Калин Донков, Георги Константинов, Петър Велчев, Надя Попова, 

Маргарита Петкова, Атанас Капралов, Ивайло Диманов, Димитър Милов, Иван Есенски и др. 

Идеята на изданието и съпътващите прояви е да осветли малко известни факти от живота на поета, да 

припомни знакови негови стихотворения, да реализира ретроспективен анализ на рецепцията на 

Димчовата поезия у нас и в чужбина. Значим дял в юбилейния брой заема снимковият материал, сред 

спомените на Гео Милев и Димитър Подвързачов хармонично се вплитат посвещения, дело на Теодор 

Траянов, Евтим Евтимов, Александър Геров, Иван Николов, Божидар Божилов, Дамян Дамянов, 

Валентина Радинска, както и стихове на носителите на Националната награда „Димчо Дебелянов“. На 

първа страница ще прочетем есето на Боян Ангелов „Пророчествата на Димчо Дебелянов“, а сред 

авторитетите, които споделят мисли за живота, възторга, тленността и безсмъртието на поета, са проф. 

Валери Стефанов, член-кор. Иван Гранитски, Панко Анчев, Валентина Радинска и Елка Няголова. 

Мисията на всеки поет не е да остане между страниците на учебниците или по рафтовете на 

библиотеките. Неговото слово би трябвало да лети, да прониква в сърцата и умовете на новите 

поколения. Чрез този юбилеен брой на в. „Словото днес“ читателите ще опознаят в пълнота личността на 

поета-символист, който остава в историята ни с толкова много любими стихотворения като „Спи градът“, 

Пловдив“, Помниш ли, помниш ли...“, „Да се завърнеш в бащината къща...“, „Черна песен“, „Сиротна 

песен“... Неговите послания и днес крият неподозирана сила, която ни поразява с внушението за 

съпричастност, човечност и обич. 

Източник: в. Труд, статия 

https://trud.bg/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-

%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/ 

https://trud.bg/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
https://trud.bg/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
https://trud.bg/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
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Юбилеен брой на в. “Словото днес”: “135 години от рождението на ДИМЧО 

ДЕБЕЛЯНОВ”. Представяне в Културен център “Люлин” – София  Sofiapress 
24.04.2022 

Съюзът на българските писатели и Културен център „Люлин“ с партньорството на Столична община 

представят Юбилеен брой на в. „Словото днес“ по повод 135 години от рождението на ДИМЧО 

ДЕБЕЛЯНОВ. 

Събитието е част от „Културния календар“ на Столична община. 

В програмата: 

    Водещ: Димитър Милов; 

    Слово: Боян Ангелов – председател на СБП; 

    Експозе на Иван Есенски – редактор на броя; 

    Рецитал по стихове на Димчо Дебелянов на български, немски, английски, руски, украински и др. езици 

с участието на Боян Ангелов, Надя Попова, Анжела Димчева, Димитър Милов, Нико Стоянов и членове на 

Литературен клуб „Люлин“; 

    Рецитал на лауреати на наградата „Димчо Дебелянов“, участващи в юбилейния брой; 

    Дебат с участието на учениците от 37 СУ „Райна Княгиня“ и от 56 СУ „Проф. Константин Иречек“ (ж.к. 

„Люлин“) на тема: „Как разбирате стиха „Мъртвият не ни е враг“ от стихотворението на Дебелянов „Един 

убит“?“. 

    Музикални изпълнения – китара и вокал: Десислава Георгиева 

Заповядайте на 26 април (вторник) 2022 г., начало: 18.00 ч. 

Културен център „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ бл. 324-325 

Източник: Sofiapress, статия 

https://sofiapress.com/art/literature/%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bd-

%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-

%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-135-

%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/ 

https://sofiapress.com/art/literature/%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-135-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/
https://sofiapress.com/art/literature/%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-135-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/
https://sofiapress.com/art/literature/%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-135-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/
https://sofiapress.com/art/literature/%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-135-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/
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Ханг – инструмент за ръцете с вълшебно звучене 
25.04.2022 

Хангът е музикален инструмент, създаден през 2000 г. от Феликс Рохнер и Забина Шьорер. Тяхната 

компания е първата, която започва масово производство. 

Този странен инструмент, приличащ на летяща чиния, е забележителен със своето звучене. Когато чуеш 

мелодиите си мислиш, че е с африкански или азиатски произход. 

Ако преди години можеше да се види у нас странстващ музикант да свири на ханг, то в наши дни има и 

хора у нас, които показват завидно владеене на този инструмент. 

Двама от тях – Д-р Даниел Младенов и Саня Баракова, разказват за хангът. 

Видео репортажа е заснет в камерна зала на Националния студентски дом, където се провеждат и 

концерти. 

Източник: БТВ Новините, видео запис 

https://btvnovinite.bg/galleries/hang-instrument-za-racete-s-valshebno-zvuchene.html  

 

 

 

 

https://btvnovinite.bg/galleries/hang-instrument-za-racete-s-valshebno-zvuchene.html
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Две събития на Съюза на българските писатели отбелязват 135 години от 

рождението на Димчо Дебелянов 

26.04.2022  

Две събития на Съюза на българските писатели (СБП) отбелязват 135 години от рождението на Димчо 

Дебелянов, съобщават от СБП. 

На 28 март 2022 г. се навършиха 135 години от рождението на един от най-талантливите, обожавани и 

затрогващи поети на България - Димчо Дебелянов, съединил поезия и мъченическа смърт в ореола на 

родината. По повод годишнината СБП издаде юбилеен цветен брой на вестник "Словото днес“, който се 

финансира от Столична община и е част от културния календар на София. 

Предстоят две срещи на широката публика с изданието. Първата е тази вечер в културен център "Люлин“, 

в София, където поети и писатели ще се срещнат с ученици от 37-о СУ "Райна Княгиня“ и от 56-о СУ 

"Проф. Константин Иречек“, за да им подарят вестника и да дискутират на тема "Как разбирате стиха 

"Мъртвият не ни е враг" от творбата на Дебелянов - "Един убит“. 

На 27 април, в Националния студентски дом (пл. "Народно събрание“ 10) екипът на вестника и видни 

съвременни поети ще представят изданието пред студентската общност. Ще прозвучат стихове на Димчо 

Дебелянов на 10 езика. 

В събитието ще участват Христиан Даскалов - директор на НСД, Боян Ангелов - председател на СБП, 

Надя Попова и Иван Есенски (съставители и редактори на броя). Свои стихове ще четат  лауреатите на 

националната литературна награда "Димчо Дебелянов“ Недялко Йорданов, Калин Донков, Георги 

Константинов, Петър Велчев, Надя Попова, Маргарита Петкова, Атанас Капралов, Ивайло Диманов, 

Димитър Милов, Иван Есенски и др. 

Идеята на изданието и съпътстващите прояви е да осветли малко известни факти от живота на поета, да 

припомни знакови негови стихотворения, да реализира ретроспективен анализ на рецепцията на 

Димчовата поезия у нас и в чужбина, разказват от СБП. Значим дял в юбилейния брой заема снимковият 

материал, сред спомените на Гео Милев и Димитър Подвързачов хармонично се вплитат посвещения на 

Теодор Траянов, Евтим Евтимов, Александър Геров, Иван Николов, Божидар Божилов, Дамян Дамянов, 

Валентина Радинска, както и стихове на носителите на националната награда "Димчо Дебелянов“. 

На първа страница е есето на Боян Ангелов "Пророчествата на Димчо Дебелянов“, а сред авторитетите, 

които споделят мисли за живота, възторга, тленността и безсмъртието на поета, са проф. Валери 

Стефанов, член-кор. Иван Гранитски, Панко Анчев, Валентина Радинска и Елка Няголова. 

Чрез този юбилеен брой на "Словото днес" читателите ще опознаят в пълнота личността на поета-

символист, който остава в историята ни с толкова много любими стихотворения като "Спи градът“, 

Пловдив“, "Помниш ли, помниш ли...“, "Да се завърнеш в бащината къща...“, "Черна песен“, "Сиротна 

песен“. Неговите послания и днес крият неподозирана сила, която ни поразява с внушението за 

съпричастност, човечност и обич, казва Анжела Димчева. 

Източник: БТА, статия 

https://bta.bg/bg/news/bulgaria/256547-dve-sabitiya-na-sayuza-na-balgarskite-pisateli-otbelyazvat-135-godini-ot-rozhden 

https://bta.bg/bg/news/bulgaria/256547-dve-sabitiya-na-sayuza-na-balgarskite-pisateli-otbelyazvat-135-godini-ot-rozhden
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Съюзът на българските писатели отбелязва 135 години от рождението на Димчо 

Дебелянов 

26.04.2022 

   На 28 март 2022 г. се навършиха 135 години от рождението на един от най-талантливите, обожавани и 

затрогващи поети на България - Димчо Дебелянов, съединил поезия и мъченическа смърт в ореола на 

родината. По повод годишнината СБП издаде юбилеен цветен брой на вестник "Словото днес", който се 

финансира от Столична община и е част от културния календар на София. 

Предстоят две срещи на широката публика с изданието. Първата е тази вечер в културен център "Люлин", 

в София, където поети и писатели ще се срещнат с ученици от 37-о СУ "Райна Княгиня" и от 56-о СУ 

"Проф. Константин Иречек", за да им подарят вестника и да дискутират на тема "Как разбирате стиха 

"Мъртвият не ни е враг" от творбата на Дебелянов - "Един убит". 

На 27 април, в Националния студентски дом (пл. "Народно събрание" 10) екипът на вестника и видни 

съвременни поети ще представят изданието пред студентската общност. Ще прозвучат стихове на Димчо 

Дебелянов на 10 езика. 

В събитието ще участват Христиан Даскалов - директор на НСД, Боян Ангелов - председател на СБП, 

Надя Попова и Иван Есенски (съставители и редактори на броя). Свои стихове ще четат лауреатите на 

националната литературна награда "Димчо Дебелянов" Недялко Йорданов, Калин Донков, Георги 

Константинов, Петър Велчев, Надя Попова, Маргарита Петкова, Атанас Капралов, Ивайло Диманов, 

Димитър Милов, Иван Есенски и др. 

Идеята на изданието и съпътстващите прояви е да осветли малко известни факти от живота на поета, да 

припомни знакови негови стихотворения, да реализира ретроспективен анализ на рецепцията на 

Димчовата поезия у нас и в чужбина, разказват от СБП. Значим дял в юбилейния брой заема снимковият 

материал, сред спомените на Гео Милев и Димитър Подвързачов хармонично се вплитат посвещения на 

Теодор Траянов, Евтим Евтимов, Александър Геров, Иван Николов, Божидар Божилов, Дамян Дамянов, 

Валентина Радинска, както и стихове на носителите на националната награда "Димчо Дебелянов". 

На първа страница е есето на Боян Ангелов "Пророчествата на Димчо Дебелянов", а сред авторитетите, 

които споделят мисли за живота, възторга, тленността и безсмъртието на поета, са проф. Валери 

Стефанов, член-кор. Иван Гранитски, Панко Анчев, Валентина Радинска и Елка Няголова. 

Чрез този юбилеен брой на "Словото днес" читателите ще опознаят в пълнота личността на поета-

символист, който остава в историята ни с толкова много любими стихотворения като "Спи градът", 

Пловдив", "Помниш ли, помниш ли...", "Да се завърнеш в бащината къща...", "Черна песен", "Сиротна 

песен". Неговите послания и днес крият неподозирана сила, която ни поразява с внушението за 

съпричастност, човечност и обич, казва Анжела Димчева. 

Източник: Impressio.dir.bg, статия 

https://impressio.dir.bg/bukvi/sayuzat-na-balgarskite-pisateli-otbelyazva-135-godini-ot-rozhdenieto-na-dimcho-debelyanov  

 

 

 

https://impressio.dir.bg/bukvi/sayuzat-na-balgarskite-pisateli-otbelyazva-135-godini-ot-rozhdenieto-na-dimcho-debelyanov
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Вицепремиерът Борислав Сандов ще открие международен младежки семинар в 

София 

27.04.2022   

Вицепремиерът Борислав Сандов ще открие международен младежки семинар на тема „От социално 

дистанциране към социално ангажиране и участие“ днес в Националния студентски дом от 14.00 ч., 

съобщиха организаторите на събитието. Семинара се организира от Националната студентска 

конфедерация по програма „Еразъм+“ на ЕС от 26 април до 3 май 2022 г. с подкрепата на Националния 

студентски дом, Съюза на европейските федералисти и Европейското движение в България. 

Проектът ще събере младежки лидери от Европа, които се ангажират да работят заедно за споделена 

визия за бъдещето на Европа, която се основава на социално справедливо, устойчиво, демократично и 

приобщаващо общество. Участниците ще се запознаят с резултатите от Конференцията за бъдещето на 

Европа, ще подобрят уменията си за европейска комуникация и ще изградят капацитет за провеждане на 

лобистки и застъпнически дейности, насочени към утвърждаване на младите хора като важен участник в 

демократичния живот на ЕС. 

Политици, служители на европейските институции, дипломати и младежки работници ще помогнат на 

младите хора да повишат своята мотивация за социално ангажиране и да подобрят уменията си за 

европейска комуникация. 

След участието си в проекта младежките организации и млади лидери ще притежават необходимите 

умения и знания, за да се включат в структурния диалог и да участват активно в дебата за бъдещето на 

Европа. Те ще бъдат по-наясно с форумите, където могат да изкажат своя глас пред европейските 

институции, както и да разполагат с инструментите, за да го направят ефективно. 

Източник: Информационна агенция focus-news.net, статия 

http://www.focus-news.net/news/2022/04/27/2944746/vitsepremierat-borislav-sandov-shte-otkrie-mezhdunaroden-mladezhki-

seminar-v-sofiya.html  

http://www.focus-news.net/news/2022/04/27/2944746/vitsepremierat-borislav-sandov-shte-otkrie-mezhdunaroden-mladezhki-seminar-v-sofiya.html
http://www.focus-news.net/news/2022/04/27/2944746/vitsepremierat-borislav-sandov-shte-otkrie-mezhdunaroden-mladezhki-seminar-v-sofiya.html
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Представяне на юбилеен брой на вестник "Словото днес", посветен на 135 години 

от рождението на Димчо Дебелянов 

27.04.2022 

На 27 април от 16.00 часа в Националния студентски дом ще бъде представен юбилеен брой на вестник 

"Словото днес", посветен на 135 години от рождението на Димчо Дебелянов. 

Събитието се организира от Съюза на българските писатели и Националния студентски дом, част е от 

Календара на културните събития на Столична община. 

В програмата са включени рецитал на лауреати на наградата "Димчо Дебелянов", участващи в юбилейния 

брой (Недялко Йорданов, Георги Константинов, Петър Велчев, Маргарита Петкова, Валентина Радинска, 

Атанас Капралов, Ивайло Диманов, Димитър Милов, Иван Есенски и др.), рецитал по стихове на Димчо 

Дебелянов с участието на Боян Ангелов, Надя Попова, Анжела Димчева, Димитър Милов, Петър Велчев, 

Весела Лулова Цалова, Мая Панайотова, Нико Стоянов и членове на Общество "Димчо Дебелянов", 

рецитал на студенти, лауреати на Националната литературна награда "Георги Черняков", връчвана от 

Общество на литературния кабинет "Димчо Дебелянов" към Националния студентски дом. 

Източник: Арт София.бг, статия 

https://artsofia.bg/bg/events/2022/04/27/predstavjane-na-ubileen-broj-na-vestnik-slovoto-dnes-posveten-na-135-godini-ot-

rojdenieto-na-dimcho-debeljanov  

https://artsofia.bg/bg/events/2022/04/27/predstavjane-na-ubileen-broj-na-vestnik-slovoto-dnes-posveten-na-135-godini-ot-rojdenieto-na-dimcho-debeljanov
https://artsofia.bg/bg/events/2022/04/27/predstavjane-na-ubileen-broj-na-vestnik-slovoto-dnes-posveten-na-135-godini-ot-rojdenieto-na-dimcho-debeljanov
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Танцьорът и хореограф Деян Георгиев идва с премиера в Пловдив 

28.04.2022 

Новият проект на българския актьор, танцьор и хореограф Деян Георгиев "Свързан" ще има своята 

премиера на 14 май от 18 ч. в Драматичния театър. Спектакълът е част от програмата на One Dance Week 

и е копродукция между фестивала за съвременен танц и Сцена "Дерида". 

Авторът Деян Георгиев преплита документални истории, научна фантастика и визуални изкуства, за да 

създаде минималистична среда, в която всяко движение е от значение. 

"Свързан" се фокусира върху въпроси, чиито отговори вълнуват всички. Безкраен въпрос ли е животът и 

можем ли да намерим спокойствие в незнанието си? Можем ли да се предадем на нещо по-голямо от 

собственото си чувство за съществуване? "Свързан" е солов пърформанс, индивидуален опит и 

преживяване, потънало в нишките на това, което наричаме "Ние". Физическото тяло е затворено в черна 

кутия, пълна със съхранена информация. В спектакъла си младият хореограф Деян Георгиев прави опит 

за намиране на първоизточника, отговорен за личното ни оплитане. 

Музиката в спектакъла е дело на Петя Диманова, звуковият дизайн е в ръцете на Георги Атанасов, 

сценографията и костюмът са създадени от Габриела Кърджилова, а светлинният дизайн - от Виктор 

Георгиев и Изабела Манолова. 

"Възприемам съвременния танц като интимно място с огромен заряд, който може да бъде използван като 

средство да пътуваш и да откриеш нещо за себе си", казва авторът. 

Деян Георгиев е актьор, танцьор и хореограф. Завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" през 2015 г. в класа 

на проф. Атанас Атанасов със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър". Любовта към 

движението започва след участие в проект във Франция, а след дипломирането си става част от трупата 

на театър "Българска армия", където изиграва и първата си главна роля в представление на режисьора 

Диана Добрева. 

Спектакълът "Саломе" е първият му професионален хореографски опит. Следват проектите "Одисей", 

"Непознатото дете", "Синът", "Камбаната", където отново взима ролята на хореограф. През последните 

години участва в множество независими проекти, а в съвместната си работа с хореографа Стефания 

Георгиева от Атом Театър, развива и култивира интересите си свързани със съвременен танц и 

пърформанс. 

През 2020 г. печели наградата на журито в конкурса за съвременна хореография "Маргарита Арнаудова" 

за проекта "Чисто" и получава номинация за "ИКАР`2021" в категория "Съвременен танц и пърформанс". 

Днес развива собствена sci-art организацията, в която събира артисти, които обединяват наука и изкуство 

в изложби и пърформанси като "Тhe 5th Element", "Stardust" и др. През 2021 г. попада в селекцията "30 под 

30" на списание Forbes в категория "Култура, изкуство и медии". 

Спектакълът "Свързан" е създаден със съдействието на Ход-движенческа лаборатория, Национален 

студентски дом и Национален фонд "Култура". 

Фестивалът "One Dance Week e част от програма "Наследство" на Пловдив 2019 -  Европейска столица на 

културата. 

Източник: Пловдив.бг, статия 

https://plovdivnow.bg/plovdiv/tantsyorat-i-horeograf-deian-georgiev-idva-premiera-plovdiv-69388  

https://plovdivnow.bg/plovdiv/tantsyorat-i-horeograf-deian-georgiev-idva-premiera-plovdiv-69388
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Евродепутати ще дискутират приближаването на ЕС до гражданите на 

международен младежки семинар 

29.04.2022 

Членовете на Европейския парламент - Андрей Ковачев и Цветелина Пенкова, ще дискутират как 

Европейският съюз (ЕС) да се приближи до гражданите с участниците в международния младежки 

семинар на тема "От социално дистанциране към социално ангажиране и участие", който ще се m,fleoe 

утре в Националния студентски дом от 10:00 часа. Форумът се организира от Националната студентска 

конфедерация по програмата "Еразъм+" на ЕС, с подкрепата на Националния студентски дом, Съюза на 

европейските федералисти и Европейското движение в България, съобщиха организаторите. 

Проектът събира младежки лидери от Европа, ангажирани да работят заедно за споделена визия за 

бъдещето на Европа, която се основава на социално справедливо, устойчиво, демократично и 

приобщаващо общество. Участниците ще се запознаят с резултатите от Конференцията за бъдещето на 

Европа, ще подобрят уменията си за европейска комуникация и ще изградят капацитет за провеждане на 

лобистки и застъпнически дейности, насочени към утвърждаване на младите хора, като важен участник в 

демократичния живот на ЕС. 

Политици, служители на европейските институции, дипломати и младежки работници помагат на младите 

хора да повишат своята мотивация за социално ангажиране и да подобрят уменията си за европейска 

комуникация. 

След участието си в проекта младежките организации и млади лидери ще притежават необходимите 

умения и знания, за да се включат в структурния диалог и да участват активно в дебата за бъдещето на 

Европа. Те ще бъдат по-наясно с форумите, където могат да изкажат своя глас пред европейските 

институции, както и да разполагат с инструментите, за да го направят ефективно. 

Източник: БТА, статия 

https://www.bta.bg/bg/news/lik/education/258397-evrodeputati-shte-diskutirat-priblizhavaneto-na-es-do-grazhdanite-na-

mezhdunaro 

https://www.bta.bg/bg/news/lik/education/258397-evrodeputati-shte-diskutirat-priblizhavaneto-na-es-do-grazhdanite-na-mezhdunaro
https://www.bta.bg/bg/news/lik/education/258397-evrodeputati-shte-diskutirat-priblizhavaneto-na-es-do-grazhdanite-na-mezhdunaro
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ЮБИЛЕЙНО ЗА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 

30.04.2022 

На 28 март 2022 г. се навършиха 135 години от рождението на един от най-талантливите, обожавани и 

затрогващи поети на България – Димчо Дебелянов, съединил поезия и мъченическа смърт в ореола на 

родината. По повод годишнината   Съюзът на българските писатели издаде Юбилеен брой (цветен) на 

вестник „Словото днес“ (21 април), който се финансира от Столична община и е част от Културния 

календар на София. Бяха проведени две срещи на широката публика с изданието: на 26 април в Културен 

център „Люлин“ в София поети и писатели се срещнаха с ученици от 37 СУ „Райна Княгиня“, водени от 

Цветомира Георгиева – директор на училището, за да им подарят вестника и да дискутират на тема: „Как 

разбирате стиха „Мъртвият не ни е враг“ от творбата на Дебелянов „Един убит“?“. Събитието се водеше от 

Димитър Милов, тържеството беше открито със слово на Боян Ангелов, в което беше очертана връзката 

между Панагюрище и Копривщища, духовното братство между поетите някога и сега, които сякаш 

разговарят през времето за все същите социални дилеми и екзистенциална самота. За акцентите в броя и 

цялостната концепция на изданието говори Иван Есенски. Той се спря на любопитни биографични 

моменти от живота на Дебелянов, от неговите приятелства и любови, поетическа извисеност и героична 

смърт. В рецитала по Димчови стихове на български, руски, английски, украински и полски език се 

включиха Димитър Милов, Иван Есенски, Анжела Димчева, Мая Панайотова, Нико Стоянов и Мария 

Горанова. 

На следващия ден – 27 април – в Националния студентски дом екипът на вестника и видни съвременни 

поети представиха изданието пред студентската общност. Събитието беше открито с поздравително 

слово на д-р Христиан Даскалов – директор на Националния студентски дом. В краткото си експозе Боян 

Ангелов вклини поезия от Дебелянов и направи културно-исторически препратки и очерта влиянието на 

символизма върху съвременната ни поезия. Стихове на Дебелянов и свои творби рецитираха лауреатите 

на Националната литературна награда „Димчо Дебелянов”, която се връчва от 2004 г. в гр. Копривщица. 

Това бяха видните наши поети Георги Константинов, Недялко Йорданов, Петър Велчев, Надя Попова, 

Атанас Капралов, Ивайло Диманов, Димитър Милов, Иван Есенски. Надя Попова – главен редактор на 

„Словото днес”, разкри ключа към общата хармоничност на литературоведските текстове, снимковия 

материал и поезията, които се прплитат мозаечно в броя и дават една пълна картина на Дебелянов като 

творец и личност. 

Свои спомени за запознанството си с Дебеляновато творчество и за създаването на Кабинета на младите 

писатели студенти „Димчо Дебелянов” споделиха Георги Константинов и Недялко Йорданов. Звучаха 

Дебелянови стихове на 8 езика: български, руски, френски, немски, украински, арабски, полски, английски 

– с участието на Боян Ангелов, Петър Велчев, Надя Попова, Хайри Хамдан, Захари Иванов, Мая 

Панайотова и Анжела Димчева. Финал на вечерта сложи поетът Димитър Драганов (на 22 години), който е 

лауреат на Националната награда „Георги Черняков” – 2021, връчвана от Общество на литературния 

кабинет „Димчо Дебелянов” към НСД. Анжела Димчева обобощи, че идеята на изданието и съпътващите 

прояви целят да се осветлят малко известни факти от живота на поета, да сеприпомнят знакови негови 

стихотворения, да  се види  рецепцията на Димчовата поезия у нас и в чужбина. Значим дял в юбилейния 

брой заема снимковият материал, сред спомените на Гео Милев и Димитър Подвързачов хармонично се 

вплитат посвещения, дело на Теодор Траянов, Евтим Евтимов, Александър Геров, Иван Николов, 

Божидар Божилов, Дамян Дамянов, Валентина Радинска, както и стихове на носителите на Националната 

награда „Димчо Дебелянов“. На първа страница четем есето на Боян Ангелов „Пророчествата на Димчо 

Дебелянов“, а сред авторитетите, които споделят мисли за живота, възторга, тленността и безсмъртието 

на поета, са проф. Валери Стефанов, член-кор. Иван Гранитски, Панко Анчев, Валентина Радинска и Елка 

Няголова. 

Мисията на всеки поет не е да остане между страниците на учебниците или по рафтовете на 

библиотеките. Неговото слово би трябвало да лети, да прониква в сърцата и умовете на новите 

поколения. Чрез този юбилеен брой на в. „Словото днес“ читателите се запознават с личността на поета-

символист, който остава в историята ни с толкова много любими стихотворения като „Спи градът“, 

Пловдив“, Помниш ли, помниш ли…“, „Да се завърнеш в бащината къща…“, „Черна песен“, „Сиротна 

песен“… Неговите послания и днес крият неподозирана сила, която ни поразява с внушението за 

съпричастност, човечност и обич. 

Източник: СБП, статия 

https://sbp.bg/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-

%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/ 

https://sbp.bg/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
https://sbp.bg/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
https://sbp.bg/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
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В Националния студентски дом: юбилеен брой на в. „Словото днес” за Димчо 

Дебелянов  

30.04.2022 

Анжела Димчева 

На 28 март 2022 г. се навършиха 135 години от рождението на един от най-талантливите, обожавани и 

затрогващи поети на България – Димчо Дебелянов, съединил поезия и мъченическа смърт в ореола на 

родината. По повод годишнината   Съюзът на българските писатели издаде Юбилеен брой (цветен) на 

вестник „Словото днес“ (21 април), който се финансира от Столична община и е част от Културния 

календар на София. 

27 април 2022 г. в Националния студентски дом екипът на вестника и видни съвременни поети 

представиха изданието пред студентската общност. Събитието беше открито с поздравително слово на д-

р Христиан Даскалов – директор на Националния студентски дом: “Особено ме радва, че в залите на 

Студентския дом често звучи високото слово – представяне на книги, рецитали, конференции. Благодаря 

за партньорството на  Общество “Димчо Дебелянов” и Съюза на българските писатели. Тук е място за 

култура, наскоро представихме издание, посветено на 90-годишнината на НСД, създадохме читалня и 

музей, където има кът на Общество “Димчо Дебелянов”. Събираме артефакти отвсякъде”. 

В краткото си експозе Боян Ангелов вклини поезия от Дебелянов и направи културно-исторически 

препратки, очертавайки влиянието на символизма върху съвременната ни поезия: “Вече втори ден 

представяме специалния брой на “Словото днес”. Големите поети не трябва да се честват  само на 

техните юбилеи, те трябва да се честват  всеки ден, всеки час, дори всеки миг. Стихотворението “Миг” е 

връх в българската поезия, един шедьовър на европейската поезия. Това стихотворение бих го 

съпоставил с “Мечта” на Пейо Яворов. Тези двама велики поети имат сходни съдби… Всички знаем, че 

Дебелянов е роден в недрата на същинска Средна гора – тя е родина на хайдути и въстаници. Димчо не е 

имал друг избор, освен да отиде на война, сам избира смъртта. Той е най-светият български поет, един от 

най-състрадателните.  Стихотворението “Да се завърнеш в бащината къща…” прозвуча в изпълнение на 

Боян Ангелов. Той благодари за финансовата подкрепа на Столична община и лично на Мирослав 

Боршош – зам.-кмет на Столична община. 

Надя Попова – главен редактор на „Словото днес”, разкри ключа към общата хармоничност на 

литературоведските текстове, снимковия материал и поезията, които се преплитат мозаечно в броя и 

дават една пълна картина на Дебелянов като творец и личност. 

Стихове на Дебелянов и свои творби рецитираха лауреатите на Националната литературна награда 

„Димчо Дебелянов”, която се връчва от 2004 г. в гр. Копривщица. Това бяха видните наши поети Георги 

Константинов, Недялко Йорданов, Петър Велчев, Надя Попова, Атанас Капралов, Ивайло Диманов, 

Димитър Милов, Иван Есенски. 

Свои спомени за запознанството си с Дебеляновото творчество и за създаването на Кабинета на младите 

писатели студенти „Димчо Дебелянов” споделиха Георги Константинов и Недялко Йорданов. Звучаха 

Дебелянови стихове на 8 езика: български, руски, френски, немски, украински, арабски, полски, английски 

– с участието на Боян Ангелов, Петър Велчев, Надя Попова, Хайри Хамдан, Захари Иванов, Мая 

Панайотова и Анжела Димчева. 

Финал на вечерта сложи поетът Димитър Драганов (на 22 години), който е лауреат на Националната 

награда „Георги Черняков” – 2021, връчвана от Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов” 

към НСД. Анжела Димчева обобощи, че идеята на изданието и съпътсващите прояви целят да се 

осветлят малко известни факти от живота на поета, да се припомнят знакови негови стихотворения, да  се 

види  рецепцията на Димчовата поезия у нас и в чужбина. Значим дял в юбилейния брой заема 

снимковият материал, сред спомените на Гео Милев и Димитър Подвързачов хармонично се вплитат 

посвещения, дело на Теодор Траянов, Евтим Евтимов, Александър Геров, Иван Николов, Божидар 

Божилов, Дамян Дамянов, Валентина Радинска, както и стихове на носителите на Националната награда 

„Димчо Дебелянов“. На първа страница четем есето на Боян Ангелов „Пророчествата на Димчо 

Дебелянов“, а сред авторитетите, които споделят мисли за живота, възторга, тленността и безсмъртието 

на поета, са проф. Валери Стефанов, член-кор. Иван Гранитски, Панко Анчев, Валентина Радинска и Елка 

Няголова. 

Мисията на всеки поет не е да остане между страниците на учебниците или по рафтовете на 

библиотеките. Неговото слово би трябвало да лети, да прониква в сърцата и умовете на новите 
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поколения. Чрез този юбилеен брой на в. „Словото днес“ читателите се запознават с личността на поета-

символист, който остава в историята ни с толкова много любими стихотворения като „Спи градът“, 

Пловдив“, Помниш ли, помниш ли…“, „Да се завърнеш в бащината къща…“, „Черна песен“, „Сиротна 

песен“… Неговите послания и днес крият неподозирана сила, която ни поразява с внушението за 

съпричастност, човечност и обич. 

Източник: Sofiapress, статия 

https://sofiapress.com/culture/%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-

%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD/  

 

 

 

 

https://sofiapress.com/culture/%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD/
https://sofiapress.com/culture/%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD/
https://sofiapress.com/culture/%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD/
https://sofiapress.com/culture/%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD/
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Българските скаути ще представят изложбата в София на Гергьовден 

05.05.2022 

Организацията на българските скаути ще представи изложбата "Скаутство за момчета“ на Бейдън-Пауъл - 

един от най-влиятелните наръчници за младежта, публикувани някога!“ Това се прави във връзка със 111-

годишнината от запалването на искрата на скаутството в град София . 

На 06.05.2022г. на празника на храбростта и на българските скаути, изложбата ще бъде открита от 11:00 

часа в гр. София - Национален студентски дом /пл. Народно събрание №10/ от г-н Слав Гиндянов - 

Президент на Организация на българските скаути, от г-н Бертуин Люсенбург – колекционер, от г-н Матиас 

Герт – член на европейския скаутски комитет и от г-н Андреа Демармелс – представител на световната 

организация на скаутското движение(WOSM). 

Ще бъдат изложени повече от 40 издания на различни езици от цял свят на бестселъра на всички времена 

"Скаутство за момчета – наръчник за обучение в добро гражданство“ с автор основателят на скаутското 

движение - сър Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауъл. Посетителите ще имат възможността да се 

докоснат до атмосферата на скаутството и да разберат защо то се е превърнало във водещо младежко 

движение по света. Ще научат повече за скаутските принципи, за историята на движението и какво 

обединява повече от 60 милиона млади хора от 170 държави. Освен богатата колекция от издания на 

книгата, ще бъдат представени усилията на националните скаутски организации от цяла Европа в отговор 

на хуманитарната криза, в следствие на военната агресия в Република Украйна. Посетителите ще 

разберат какво превръща скаутите по цял в "Добри граждани" и "Посланици на мира" и как една книга, 

написана преди повече от век, може да вдъхнови милиони хора от цял свят да бъдат активни граждани и 

двигатели на своите общности! 

Изложбата се осъществява с подкрепата на на г -н Бертуин Люсенбург - колекционер, изследовател на 

наръчника на Бейдън-Пауъл и автор на книгата "Скаутство за момчета" по целия свят “, която бе 

представена на специално събитие по време на 42-та Световна скаутска конференция на 27 август 2021г. 

Книгата включва въведения, предоставени от внука на автора - Майкъл Бейдън-Пауъл, Ахмад Алхендави 

(Генерален секретар на Световната организация на скаутското движение/WOSM/) и Волтър Цилвенберг 

(Международен комисар на скаутите на Нидерландия). 

Проектът "Скаутство за момчета“ по целия свят“ (Scouting for Boys ‘round the world’) предоставя 

информация за книгата на Бейдън-Пауъл "Скаутство за момчета: Наръчник за обучение по добро 

гражданство“(1908), която повече от век след публикуването си продължава да вдъхновява скаутите по 

всички краища на света. На 22 февруари 2011 г. стартира уебсайтът www.scoutingforboysroundtheworld.org. 

Този уебсайт предоставя информация за изданията на "Скаутство за момчета“ по целия свят“ и дава 

възможност за качване на информация за нови и неизвестни издания, освен това включва публична база 

данни с подробен преглед на всички английски и чуждестранни издания. Досега са открити и изброени 

повече от 450 издания в над 60 държави на почти 50 различни езика. В момента на откриване на 

изложбата, от 11:00 ч ще стартира обновеният уеб сайт на инициативата, откъдето книгата може да бъде 

поръчана - www.scoutingforboysroundtheworld.org с ISBN номер 978-90-828615-0-1. 

Проектът "Скаутство за момчета“ по целия свят“ е доброволчески, и е иницииран и координиран от г-н 

Бертуин Люсенбург, член на Организацията на скаутите на Холандия, с ентусиазираната подкрепа на 

много скаути – доброволци от цял свят. Веднага след първото представяне на книгата му пред 

международна публика "Скаутство за момчета“ по целия свят“ тръгна на турне с изложби в различни 

градове на България през есента на 2021 година. След откриването във Варна, изложбата бе представена 

в Русе, Смолян и Плевен. Поради противоепидемичните мерки, представянето на изложбата в София бе 

отложено. 

Източник: София24.бг, статия 

https://www.sofia24.bg/novini/sofia/Bulgarskite-skauti-shte-predstavyat-izlozhbata-v-Sofiya-na-Gergyovden-1261317

https://www.sofia24.bg/novini/sofia/Bulgarskite-skauti-shte-predstavyat-izlozhbata-v-Sofiya-na-Gergyovden-1261317
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Организацията на българските скаути ще представи изложбата „Скаутство за 

момчета“ на Бейдън-Пауъл 
06.05.2022 

Днес на празника на храбростта и на българските скаути, изложбата ще бъде открита от 11:00 часа в гр. 

София - Национален студентски дом /пл. Народно събрание №10/ от г-н Слав Гиндянов - Президент на 

Организация на българските скаути, от г-н Бертуин Люсенбург – колекционер, от г-н Матиас Герт – член на 

европейския скаутски комитет и от г-н Андреа Демармелс – представител на световната организация на 

скаутското движение(WOSM). 

Ще бъдат изложени повече от 40 издания на различни езици от цял свят на бестселъра на всички времена 

„Скаутство за момчета – наръчник за обучение в добро гражданство“ с автор основателят на скаутското 

движение - сър Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауъл. Посетителите ще имат възможността да се 

докоснат до атмосферата на скаутството и да разберат защо то се е превърнало във водещо младежко 

движение по света. Ще научат повече за скаутските принципи, за историята на движението и какво 

обединява повече от 60 милиона млади хора от 170 държави. 

Освен богатата колекция от издания на книгата, ще бъдат представени усилията на националните 

скаутски организации от цяла Европа в отговор на хуманитарната криза, в следствие на военната агресия 

в Република Украйна. Посетителите ще разберат какво превръща скаутите по цял в „Добри граждани” и 

„Посланици на мира” и как една книга, написана преди повече от век, може да вдъхнови милиони хора от 

цял свят да бъдат активни граждани и двигатели на своите общности! 

Изложбата се осъществява с подкрепата на на г -н Бертуин Люсенбург - колекционер, изследовател на 

наръчника на Бейдън-Пауъл и автор на книгата „Скаутство за момчета" по целия свят “, която бе 

представена на специално събитие по време на 42-та Световна скаутска конференция на 27 август 2021г. 

Книгата включва въведения, предоставени от внука на автора - Майкъл Бейдън-Пауъл, Ахмад Алхендави 

(Генерален секретар на Световната организация на скаутското движение/WOSM/) и Волтър Цилвенберг 

(Международен комисар на скаутите на Нидерландия). 

Проектът „Скаутство за момчета“ по целия свят“ (Scouting for Boys ‘round the world’) предоставя 

информация за книгата на Бейдън-Пауъл „Скаутство за момчета: Наръчник за обучение по добро 

гражданство“(1908), която повече от век след публикуването си продължава да вдъхновява скаутите по 

всички краища на света. На 22 февруари 2011 г. стартира уебсайтът www.scoutingforboysroundtheworld.org. 

Този уебсайт предоставя информация за изданията на „Скаутство за момчета“ по целия свят“ и дава 

възможност за качване на информация за нови и неизвестни издания, освен това включва публична база 

данни с подробен преглед на всички английски и чуждестранни издания. Досега са открити и изброени 

повече от 450 издания в над 60 държави на почти 50 различни езика. В момента на откриване на 

изложбата, от 11:00 ч ще стартира обновеният уеб сайт на инициативата, откъдето книгата може да бъде 

поръчана - www.scoutingforboysroundtheworld.org с ISBN номер 978-90-828615-0-1. 

Проектът „Скаутство за момчета“ по целия свят“ е доброволчески, и е иницииран и координиран от г-н 

Бертуин Люсенбург, член на Организацията на скаутите на Холандия, с ентусиазираната подкрепа на 

много скаути – доброволци от цял свят. Веднага след първото представяне на книгата му пред 

международна публика „Скаутство за момчета“ по целия свят“ тръгна на турне с изложби в различни 

градове на България през есента на 2021г. След откриването във Варна, изложбата бе представена в 

Русе, Смолян и Плевен. Поради противоепидемичните мерки, представянето на изложбата в София бе 

отложено. 

Източник: Информационна агенция "Фокус", статия 

http://www.focus-news.net/news/2022/05/06/2945947/organizatsiyata-na-balgarskite-skauti-shte-predstavi-izlozhbata-skautstvo-

za-momcheta-na-beydan-paual.html   

 

http://www.focus-news.net/news/2022/05/06/2945947/organizatsiyata-na-balgarskite-skauti-shte-predstavi-izlozhbata-skautstvo-za-momcheta-na-beydan-paual.html
http://www.focus-news.net/news/2022/05/06/2945947/organizatsiyata-na-balgarskite-skauti-shte-predstavi-izlozhbata-skautstvo-za-momcheta-na-beydan-paual.html
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Обсъждаха професиите на бъдещето и изкуствения интелект на международна 

конференция за кариерно консултиране  
07.05.2022 

На 28 май, в залите на в Националния студентски дом се проведе Международната конференция 

„Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и кариерно развитие на младите хора". Тя се 

организира от Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/ и партньори  от три европейски 

страни в рамките на международния проект Nowadays Digital Media Literacy, Artificial Intelligence and Youth 

Career Development (DigiAI) по програма Еразъм+. 

Проектът има за цел да предостави иновативни обучителни материали и ресурси за кариерните и 

педагогически консултанти, които да им помогнат при процесa на консултиране на младежи и студенти в 

дигиталната ера на изкуствения интелект. На конференцията бяха представени иновативни продукти и 

методи в областта, продукти на проекта DigiAI, като онлайн обучителна система за кариерни и 

педагогически консултанти, образователни филми, Рамка с компетентности, онлайн система за 

оценяване, базирана на ECVET, както и възможности за тяхното практическо приложение. Конференцията 

се проведе присъствено при спазване на противоепидемичните мерки и даде възможност за обмяна на 

мнения и развитие на партньорствата в областта на кариерното консултиране и изкуствения интелект. В 

допълнение към присъствените презентации имаше и онлайн включвания на експерти. 

Кариерното консултиране е един от секторите, който се влияе изключително много от новите тенденции и 

нововъведенията в дигиталния свят. Всичко от онлайн самоориентирането, дигитализацията, изкуствения 

интелект до криптовалутите и блокчейн технологиите, въздействат и допринасят за динамичността и 

променливата природа на пазара на труда, а съответно и на кариерното консултиране.  Теми като 

дигитално-медийната грамотност, изкуствения интелект, проблемите свързани с преинформирането и  

дигиталното натоварване, фалшивите новини, професиите и уменията на бъдещето както и много други, 

бяха обсъдени от участниците 

Международната конференция „Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и кариерно развитие 

на младите хора" беше открита от проф. Генка Петрова-Ташкова - Заместник-министър на образованието 

и науката, Михаил Балабанов - Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси 

(ЦРЧР), изпълнителна агенция на програма Еразъм+ в България, Христиан Даскалов – директор на 

Национален студентски дом и Росен Петков- председател на СОКИ. Поздравителен адрес беше поднесен 

от г-н Драгомир Николов, Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Представителите на 

държавните институции подчертаха стратегическата важност на правилната кариерна ориентация на 

младите хора в условията на динамично променящия се пазар и значението на технологиите в условията 

на настоящата ситуация. 

Конференцията започна с представяне на проекта DigiAI (Nowadays Digital Media Literacy, Artificial 

Intelligence and Youth Career Development) от Росен Петков и Боряна Савова от СОКИ, които представиха 

неговата основна идея и продукти. СОКИ поддържа и развива „Ресурсния център за кариерно 

консултиране и професионално развитие“ към Национален студентски дом. Проектът DigiAI създава 

безплатни и достъпни онлайн обучителни ресурси за кариерни консултанти от студентските и младежки 

кариерни центрове и педагогически консултанти от училищата. Изкуственият интелект играе все по-голяма 

роля при структуриране на информацията в процеса на търсене на работа, в процеса на даване на съвети 

и предложения, при появата на нови професии и отмирането на някои стари. Матей Клукан, представител 

на  Чешкия университет за природни науки в Прага, разказа за опасностите от дигиталното 

пренатоварване на хората и как по-добре да се справяме с информацията, която ни натоварва всеки ден. 

Заедно с него, кратко онлайн включване направи и Габриела Симсова от Coca-Cola Hellenic, от Чехия, 

която дискутира нуждата от новите технологии в управлението на човешки ресурси. След това Едита 

Рабизайте от Младежки кариерен център в Каунас, Литва, показа на участниците някои от рисковете на 

фалшивите новини онлайн и системи за откриване на реална информация за кариерно развитие, а заедно 

с нея направи онлайн включване от Литва и  Рената Зуковска, която наблегна на ролята на кариерния 

консултант в дигиталната ера. Боян Блажев и Сандра Блажева от Национална професионална гимназия 

по полиграфия и фотография, представиха на участниците интересни аспекти на от новостите в света на 

дигиталното изкуство и свързаните с това нови професии, които предоставят нови перспективи за 

развитие в бъдеще.  Бояна Боянова от Професионална гимназия по туризъм – Хасково, дискутира 

способността за поръчване на стоки и услуги по интернет, както и за възможностите за предприемачество 

благодарение на новите технологии.  Уменията от нов тип в света на дигиталните технологии бяха 

презентирани от Данаила Илиева, представител на NextGen Career Trainings. Светослав Димов от 

Национален студентски информационен и кариерен център представи на участниците Изкуственият 
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Интелект (ИИ) и структура на предоставяната информация. Себнем Йоздемир  от MEKSA, Турция разказа 

за отмирането на някои професии и стартирането на нови във връзка с изкуствения интелект, онлайн 

включване направи и експерта Таха Зерен. Мими Виденова от Център за информационно осигуряване на 

образованието към МОН разказа за етичните аспекти на изкуствения интелект и за „Бялата книга за 

изкуствения интелект“, издадена от Европейската комисия. Презентациите завършиха с представянето на 

проекта ECoVEM и изследването за необходимостта от специфични знания, умения и обучение в 

областта на микроелектрониката, както и професиите в тази област. 

Продуктите на проекта DigiAI, реализиран със съдействието на програма Еразъм+, са достъпни безплатно 

онлайн на digiai.eu . 

Източник: в. Труд, статия 

https://trud.bg/obsajdaha-profesiite-na-badeshteto-i-izkustveniya-intelekt-na-mejdunarodna-konferenciya-za/  
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Предизвикателството да си жив - Нашите автори 
13.05.2022 

Постановката „Три“ на младата авторка Александра Станишева гледах ден след церемонията по 

връчване на тазгодишните награди Икар. След холивудската синтетика в „Народния“, „Три“ в Студентския 

дом бе като разхладителна напитка в летен пек. Като християнство по време на катакомбите. Бе това, за 

което напоследък театралите жадуват - уверение за изкуство в името на самото себе си. 

Театър без баламосване, суета и шаблон. Театър, който е семпло, сякаш прошепнато в ухото, откровение. 

Който съществува единствено, защото има нужда да сподели - не да заслепи. От ъндърграунд 

обстановката, в която Мила Люцканова поднесе режисьорския си дебют, лъхаше всичко това. В 

спонтанността и лекотата, с която се случи, имах усещането, че случайно съм попаднал на приятелска 

сбирка. А публиката беше пълна с търсещи млади погледи. Освежаващо! 

„Три“ е дебютният текст на Александра Станишева. Изглежда излят наведнъж. Като изповед. На един дъх. 

Сякаш е писала за себе си. А така винаги се получава най-добре – без формализъм, без занаятчийски 

съображения. Крайният резултат е колаж от импресии около етапите на човешкия живот. Притча за 

живота като поредица от спънки – били те добронамерени или недобронамерени. Прицелена във 

фантазията на зрителя, притчата търси пробойна за излизане от стереотипното мислене. Път извън 

коловоза. Път към прояснение. 

„Три“ е размисъл върху живота на Йожи. Размисъл върху схемата на живота въобще. Йожи е младеж, 

който не усеща съществуването си като подтик за каквото и да било. Който съвсем по шопенхауериански 

не възприема раждането си като възможност, а по-скоро като наказание. Без някой да го пита, му се е 

случило. И сега си пати… Нищо вече не вдъхновява, нищо не предизвиква любопитство. Йожи дори не 

търси изход от бекетския песимизъм, в който е заседнал. Единствено заядливостта му излъчва някакъв 

безполезен бунт. Александра Станишева тръгва да търси причините. 

В житейския опит на Йожи близките са далечни. В тях не е усетил топлина и съпричастност, от които се е 

нуждаел - затова пък натрапчиви очаквания, примесени с егоизъм и хладен цинизъм. Струва му се, че са 

го създали, за да го съсипят. Времето ли е такова или просто на Йожи така се е случило? На пръв поглед 

историята на Йожи е частен случай, но Александра Станишева и Мила Люцканова я разказват като 

прототип на светоусещане. А сякаш намекват, че това е светоусещането на едно поколение. Тяхното 

поколение? Поколението на прехода? Толкова ли изстина светът…? 

Числото 3 е нещо като магическа скоба, крепяща наратива. Три са аспектите на времето, които биват 

изследвани – минало, настояще, бъдеще. Три са тризнаците, които майката носи в утробата си - само 

Йожи има „късмета“ да се роди жив… Три са и опорните точки в съществуването на Йожи – той самият, 

родителите му и неговата интуиция, чуваема като магически глас. Разказът на Александра прескача 

между минало, настояще, бъдеще. Търси взаимовръзките. Превръща се в психоаналитичен сеанс. Слага 

Йожи на диванчето. В миналото, в поведението на родителите, извлича причини за настоящето. Извлича 

и предначертания за неудачи в бъдещето. Прави го интелигентно, загатващо, без да отнеме от свободата 

на зрителя да стигне до собствени изводи. Постига сложна, но забавна фабула, в която втъкава и театър 

на абсурда, и магически реализъм, и сюрреализъм. 

Идеята за обусловеност на детето от родителите Мила Люцканова онагледява, като разделя сцената на 

две – настояще и минало. В център-ляво е Йожи с неговия живот в настоящето. В дясно тече животът на 

родителите в обуславящото минало. Сценографията и видео средата на Цвета Богданова свързват двете 

времена в общ неразделим поток. Коментиращата интуиция на Йожи също е времева свръзка, защото е 

над времето. Периодично се вмъква в действието като магически глас. На видео стената гласът има и 

свой образ - всезрящо око. 

Младите актьори играят така, сякаш го правят за себе си. Спартак Апостолов успява много добре да 

пресъздаде вдетинения песимист Йожи. София Джустрова – емпатично играе безкрайно толерантната му 

любяща приятелка Вера. Луизабел Николова и Иван Панайотов са майка и баща, които не се нуждаят от 

свидетелство за достоверност. 

В пиесата има ключово режисьорско решение. Светещ портал, под който майката често застава. 

Символизира ореол за святост. Намеква за святата роля на майката. За първостепенното ѝ влияние върху 

съдбата на детето. Очаквания за святост, която тази майка – а може би и безброй други – никога не 

достигат. Да, в началото бе Майката… 

„Три“ не опростява действителността с еднозначно послание. Ако все пак искаме да формулираме нещо 

обобщаващо, то е, че не само от философска гледна точка да си жив не е привилегия, а 
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предизвикателство. Сетих се за парадоксалния възглас на Емил Чоран: „Искам да съм свободен, 

максимално свободен! Свободен като мъртвороден!“ 

Йожи, като всички нас, се ражда жив… 

Източник: offnews.bg, статия 

https://offnews.bg/nashite-avtori/predizvikatelstvoto-da-si-zhiv-776734.html  

https://offnews.bg/nashite-avtori/predizvikatelstvoto-da-si-zhiv-776734.html
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Имат думата бежанците 

17.05.2022 

Интервю на Ирина Недева със Силсила Махбуб, Анна Великова и Стойо Тетевенски 

Колективът на ЛевФем организира дискусия, озаглавена "Имат думата бежанците“, в Студентския дом, на 

площад "Народно събрание“ в София. 

"Ние решихме не да съпоставим, а да съберем на едно място различни общности, така че да могат да се 

чуят, да могат да разкажат своите истории, да разпознаем общите проблеми, с които се сблъскват 

различните групи и да можем да предприемем тези първи стъпки на солидарност между различните 

общностни групи, между различните групи на бежанци, за да може да се консолидират към общи искания 

за подобрения". Това заяви в интервю за предаването 'Хоризонт до обед" Стойо Тетевенски от ЛевФем: 

"По политически причини изведнъж бяха припознати като част от общото европейско семейство, което не 

съм сигурен, че досега им беше оказвано. Надявам се украинците да могат да продължават да се радват 

на приемане от страна на българите. Надявам се случаите с кирките да бъдат единични и да не насочват 

гнева на българите от различни проблеми към украинските бежанци, но сме длъжни да внимаваме, 

защото е много лесно гневът на хората да бъде обърнат към украинците, към различни малцинствени 

групи, когато нещата не вървят добре. Мигрантите и хората, търсещи закрила, от Близкия Изток и Африка, 

за съжаление, ежедневно се сблъскват с форми на расизъм, ежедневно се сблъскват с расистката 

политика на държавата и на Европейския съюз".    

"За мен бежанското право се разделя преди украинската криза и след украинската криза", каза пред БНР 

украинката Анна Великова: 

"Процедурата за предоставяне на временна закрила се задейства точно за украинците. Ти реално можеш 

да си получиш статута на границата, което много улеснява цялата процедура. Освен това нагласите на 

обществото са различни. Украинските бежанци културно са по-близки от другите бежанци, които в 

повечето случаи са мюсюлмани и културно са по-далеч от нас". 

"За мен все още не е ясно каква е разликата между войната в Украйна и войната в Сирия или в 

останалите държави", коментира афганистантката Силсила Махбуб: 

"Войната е война навсякъде. Хората бягат, за да намерят по-сигурен живот. Когато бягаш от война, имаш 

нужда от помощ, защото не знаеш къде се намираш. За съжаление, на нас, които сме наречени нелегални 

мигранти или бежанци, никой не ни пита от какво имаме нужда, никой не ни дава жилища, никой не ни 

помага, дори ако ни настаняват в Държавната агенция за бежанци, няма никаква грижа". 

Цялото интервю със Силсила Махбуб, Анна Великова и Стойо Тетевенски можете да чуете от звуковия 

файл. 

Източник: БНР, Хоризонт, аудио запис 

https://bnr.bg/horizont/post/101647993/imat-dumata-bejancite  
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БУ „Иван Станчов“ – Лондон: Благодарим на колегите от Рим 
30.05.2022 

Колко е красиво, че българските училища по света работят неуморно, сътрудничат си през граници и 

съвместните дела ни карат да се чувстваме едно голямо и силно семейство. 

С тези думи искам да благодаря за прекрасната инициатива – Международно биенале „Българските следи 

по света с палитра, камера и слово“, което е организирано от БНУ „Асен и Илия Пейкови“ и Културната 

асоциация „Паралел 43” в Рим, Италия, под патронажа на БАН, МОН и Българското посолство в Рим. 

Партньори са АБУЧ, Българският културен институт в Рим, Националното издателство „АзБуки“, Ротари 

клуб – Добрич, Асоциацията на българските екскурзоводи, Националният археологически институт с музей 

при БАН. 

Многобройни ученици от десетки български училища по света се амбицираха да издирят и се включат в 

тази инициатива с национално значение – да подберат български обекти по света и да се включат в 

своеобразен детски каталог на таланти. Първоначално всичко беше насочено само към българските деца 

зад граница, използвайки контактите и членството на организаторите в Асоциацията на българските 

училища в чужбина. Скоро след обявяването на конкурсната програма пристигнаха запитвания и от 

родината ни. Така половината от участниците се оказаха ученици от България. 

На 6 ноември 2021 г. в Американския университет в Рим бе открита изложба с творбите на младите 

творци, а в края на юли 2022 г. същата изложба ще гостува и в БАН в София. Тогава ще бъде готов и 

каталогът, в който ще бъдат публикувани всички творби на младите творци. Медиен партньор на 

биеналето е националното издателство „АзБуки“, което ще бъде и издател на тематичния албум. 

Изложбата е включена като част от програмата на годишна конференция на АБУЧ в чест на 15-годишния 

юбилей на асоциацията. Тя ще се проведен на 27 и 28 юли 2022 г. в София, в Студентския дом на площад 

„Народно събрание”, и всички колеги и гости на тази конференция ще могат да я посетят. 

Щастливи сме, че сред отличените творби на биеналето-конкурс са и двама наши ученици от 8 клас – във 

втора възрастова група Александът Георгиев спечели Първа награда за рисунката си „Царското 

семейство на Иван Александър” от Четвероевангелието, което се съхранява в Британската библиотека. 

Рисунката на Алекс ще бъде връчена на специална церемония като подарък на папското радио 

„Ватикана”. А копие в по-малък вариант украсява нашата класна стая в Лондон. 

В същата възрастова група Втора награда получи Красимир Киряков за рисунка на единствения български 

обект в Лондон – чешмичката в кралския парк Кенсингтън, дар от нашата общност на британската столица 

от 2012 г., когато тук се проведе Олимпиадата. 

Една от наградите за двамата ни ученици бе обиколка на центъра на Лондон по най-известните места с 

български екскурзовод. За всеобща радост покрай наградените ни ученици, нашият прекрасен гид – г-жа 

Галя Младенова, се съгласи да ни разходи с целия 8 клас. 

Беше чудесно преживяване. От десетилетия живеем в Лондон и, въпреки че познаваме добре известните 

места в центъра, винаги има нещо ново и любопитно, което вещ професионалист да сподели и с това да 

ни обогати. Галя много често задаваше въпроси на децата, за да види доколко познават английската 

история, която е доволно богата. И те успешно отговаряха. Значи и в английските училища са отличници! 

Българското училище „Иван Станчов” се намира в сградата на посолството и нашата екскурзия започна 

именно от насрещния Кенсингтън парк. Тук е и българската чешмичка с кирилски надписи, ознаменуващи 

факта, че е подарък за града от българите в Лондон. 

Започнахме обиколката пред паметника на принц Алберт, за да чуем отново за историята на кралица 

Виктория и любимия й принц Алберт, за заслугите им през Викторианската епоха. Научихме от Галя 

например, че именно Виктория първа е направила задължително образованието на децата до 12 години. 

Тук ознаменувахме началото на обиколката ни с първата обща снимка (вж. по-долу). […] 

Източник: EuroChicago.com, статия 

https://www.eurochicago.com/2022/05/london-rim/    

https://www.eurochicago.com/2022/05/london-rim/
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1931 - ПОЛОЖЕН Е ОСНОВНИЯТ КАМЪК НА СГРАДАТА НА СТУДЕНТСКИЯ 

ДОМ  В СОФИЯ 
30.05.2022 

Проектът е на архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов.  

През 1933 г. Студентският дом започва да функционира, макар сградата му да не е окончателно 

завършена.  

През 1996 г. е обявен за архитектурен паметник на културата. 

Източник: в-к Дума, статия 

https://duma.bg/?h=pdfarchive&pdfarchiveId=3768   

https://duma.bg/?h=pdfarchive&pdfarchiveId=3768
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"Поетика на движението - моментно композиране" - Уъркшоп за създаване на 

пърформънс в реално време - НАТФИЗ 
13.06.2022 

“ПОЕТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО – МОМЕНТНО КОМПОЗИРАНЕ” е интензивен уъркшоп за танцова 

импровизация и създаване на хореографски материал в реално време. Моментното композиране (instant 

composition) е метод за спонтанно и осъзнато изграждане на танцова композиция, движенческа партитура 

или пърформънс, като артистите са едновременно в ролята на хореографи и танцьори. 

Техниката моментно композиране (instant composition) ще бъде преподавана за първи път в България от 

Паоло Чинголани (Италия), който от 15 години работи със световно известния танцьор, хореограф и 

преподавател Джулиън Хамилтън, създател на Instant composition. 

Събитието е подходящо както за танцьори така и за актьори. 

Теми по време на уъркшопът ще бъдат: 

1. Работа с пространството 

2. Работа с времето 

3. Анатомията на човешкото тяло, телесната маса и нейната динамика. 

4. Съзнателните избори на изпълнителя в непосредствеността на творческия акт. 

5. Работа с въображението и какво е активно въображение 

Основни участници от НАТФИЗ са студентите от класа на проф. д-р Велимир Велев, II курс “Театър на 

Движението – Пантомима” (випуск 2024): Биляна Цолова, Грета Георгиева, Даниела Ивайлова, Десислава 

Иванова, Диана Петрова, Илиана Гаминчева, Марина Атанасова, Павел Тодоров, Ралица Николова. 

„Считам техниката „Instant composition“ за задължителна част от инструментариума на съвременния актор, 

танцьор и пърформър. Радвам се че от страна на НАТФИЗ успяхме да спечелим финансиране от НФК, 

като партньори на Фондация “Аерест”, с което стана възможно да доведем професионалист като 

Чингулани. Специално благодаря на Саша Кръстарска, която бе главния двигател в реализацията на 

събитието.“ – проф.д-р Велимир Велев 

Програмата ще завърши с представяне пред публика. 

Уършопът ще се проведе в НАТФИЗ на 27, 28, 29, 30 юни и 01 юли от 10:00 до 16:00 ч., в Зала Г23. 

Публичната изява на участвалите в уъркшопа и беседа с Паоло Чинголани ще бъде на 2 юли, от 19:00 ч. в 

камерната зала на Национален студентски дом. 

Семинарът е отворен за всички желаещи от НАТФИЗ, след заявка на natfiz.katedradt@gmail.com, до 

запълване на лимита от 20 участника, наложен от размерите на работното пространство. 

Участието в семинара ще бъде достъпно и през платформата viatheatre.net 

По време на пет дневния уъркшоп ще имате възможността да се запознаете с техниките на моментното 

композиране, като метод за създаване на хореография и композиция в настоящия момент. Методиката ще 

се преподава за първи път в България. Тя се базира на осъзната импровизация, като артистите са 

едновременно в ролята на хореографи и танцьори. 

Ще се фокусирате върху творческото мислене, надграждайки чисто техническите си умения за движение и 

пластика на тялото. 

Преминавайки през серия от движенчески практики и креативни задачи, ще развиете активното си 

въображение и интуиция, ще навлезете в специфичен режим на концентрация и спонтанност. Развива се 

наблюдателност, а тялото и движението “заживяват” в потока на настоящия момент. 

Ще изследвате възприятията и разбирането си за пространство и време, за употребата на тежестта и 

гравитацията в действие, гъвкавостта и чувствителността не само на тялото, но и на мисълта, какво е 

активно въображение. 

Ще преминете през индивидуални импровизации, за да достигнете до сложността и богатството на 

съвместните групови композиции. 

Ще развиете артистичната си практика и умения за създаване на танц, хореография или изграждане на 

пърформънс. 
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Ще имате възможност за обмен на опит и идеи, както помежду си, така и с Паоло Чинголани, работил по 

множество проекти с многобройни международни компании и хореографи. 

Уъркшопът ще бъде разделен на две основни теми: 

Работа с пространство 

Един от основните фокуси по време на уъркшопа ще бъде работата „с“ и „в“ ПРОСТРАНСТВОТО. Ще го 

интерпретираме като: 

въздушна маса, която обгръща тялото; 

концепция, чрез която можем да създаваме движения; 

място, посредством което ние се свързваме едни с други; 

инструмент, физическа реалност и понятие, което дава възможност да усещаме и да разбираме, да си 

представяме и конкретизираме своя собствения танц. 

Предложения образователен материал още ще се фокусира върху анатомията на човешкото тялото. 

Задълбочено ще разглеждаме познавателните и емоционални процеси зад всяко движение като: 

усещането за телесната маса и нейната динамиката. 

съзнателните избори, които изпълнителя трябва да направи в непосредствеността на творческия акт. 

Работа с времето 

Друг главен фокус по време на уъркшопа ще бъде времето. Как може времето да бъде превърнато в 

ефективен и реален инструмент за създаване на танц и композиция и как времето да бъде използвано в 

творческия акт. Темите, които ще бъдат разгледани по време на обучението, ще са: 

сегашната, конкретна точка от времето и времевия пасаж. 

времевата рамка в танцова фраза. 

линейния поток на времето и радиалния поток на времето 

ПАОЛО ЧИНГОЛАНИ 

Паоло Чинголани e танцьор специализирал съвременни танцови техники и изкуството на импровизацията 

(instant composition). Неговата работа се характеризира от специфичния тренинг на неговото тяло и 

неговата интуицията, и начина на работа с нея като най-важен инструмент за създаване на танц и текст в 

представление. От 2012 година той е част от танцовата компания на Джулиън Хамилтън “Allen’s Line”. 

Танцовата компания “Allen’s Line” представя представления в Берлин, Брюксел, Париж, Страсбург, Осло, 

Атина и Рим. Чрез своята сетивност и поезия в движенията, Паоло също се е посветил да създава 

пърформанси и с други артисти, танцьори, музиканти и визуални дизайнери. В този контекст на 

свободната практика, от 2005 година той създава и представя пърформанси в много градове на различни 

европейски държави. Като преподавател, той е развил своя телесна техника, като резултат от 

комбинирането на Тай Чи и Ци Гун с принципи от съвременния танц. От 2006 година той е канен да 

преподава в различни университети, училища и на танцови фестивали в цяла Европа. 

Повече информация за Паоло: http://www.paolocingolani.com, 

https://vimeo.com/paolocingolani?embedded=true&source=owner_name&owner=1598874 

Събитието е част от проект „Поетика на тялото и образа – танцово обучение и фото диалози“ . Към него 

ще се проведе и отворена фотографска лекция и дискусия на тема “Поетиката на тялото в движение и 

визуалния образ” с водещ Йосиф Аструков, асистент д-р към БАН. 

Реализира в сътрудничество между НАТФИЗ, фондация “Аерест”, платформата “Виртуални Интерактивни 

Изкуства” (ВИА Театър) и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Програма „Творческо 

развитие“ 2021. 

Източник: сайт на НАТФИЗ, статия 

https://natfiz.bg/2022/06/13/poetika-na-dvizhenieto-momentno-kompozirane/   

https://natfiz.bg/2022/06/13/poetika-na-dvizhenieto-momentno-kompozirane/
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”Danceperimental” - интерактивно танцово представление 
20.06.2022 

Разговор с Ина Гергинова 

"Differsonalities" (РазЛичности) e eкспериментално танцово интерактивно представление, от което е част и 

"Danceperimental", в което освен артистите и организаторите, може да участва и публиката, като разказва 

своите истории. 

"Това представление е част от един по-голям танцов проект - "РазЛичности" и е свързан с темата за 

дискриминацията, за различните видове етикети, които сме склонни да поставяме един на друг в 

общността. Как тези взаимоотношения ни пречат да живеем в хармония, да се обичаме повече и да се 

приемаме", каза хореографът Ина Гергинова. 

Темата е свързана с танцът на "твоята история", като сюрреалистичен сън за една "РазЛична" среща със 

себе си, в която всеки от публиката, ако има желание, може да се включи в представлението. 

"Това е един танцов експеримент, който е покана за среща, за среща на историите, за да си спомним още 

веднъж, че макар и много различни, в много аспекти всички сме еднакви", добави тя. 

Представлението ще се играе на 10 юни от 19:30 ч. (за българоговоряща публика) и днес, 20 юни от 19:30 

ч. (за англоговоряща публика) в Национален Студентски Дом, Камерна зала "Академик". Входът е 

свободен. 

Участват: музика и глас - Александър Евтимов-Шаманчето, танц - Ина Гергинова, Мариана Капустянова, 

Николай Райчев и Силвия Чернева, а продуценти са Танцова компания "Музотанц", BB Soundscapers и 

"Storycatchers". 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура". 

По публикацията работи: Ралица Тачева. 

Източник: БНР, аудио запис 

https://bnr.bg/sofia/post/101664721   

https://bnr.bg/sofia/post/101664721
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Фестивалът за иновативно изкуство 180° ще раздвижи културния живот в София 
27.06.2022 

Предстоящото девето издание на фестивала 180°, едно от най-иновативните събития за съвременно 

изкуство в България, отново разнообразява културния пейзаж в разгара на лятото. 

За девета поредна година фестивалът за експериментално изкуство 180° превръща София в 

притегателна точка за съвременно изкуство и събира български и чужди млади артисти на различни 

локации в столицата. В дните от 23 до 29 юли някои от активните артисти в сферата на 

експерименталните музика, танц, театър и визуални изкуства ще се обединят в творчески екипи, за да 

представят интерпретациите си върху EXISTINCT - абстрактната тема на 180° за 2022, замислена от 

организаторите на фестивала. 

По традиция те не задават предварителни насоки към участниците, а им предоставят пълна свобода да 

развиват творческите си идеи. Водещата мисия на фестивала е да провокира интереса към актуалното и 

експериментално изкуство и да предоставя платформа за изява на млади артисти. 

Освен творческите колаборации, които надхвърлят традиционните представи за изкуство и навлизат в 

сферата на експеримента, и утвърденият вече конкурс за късометражни неми филми Videomotion, тази 

година в програмата на фестивала влизат също лаборатории, работилници, дискусии, лекции и други 

изненади, случващи се в общо пет арт пространства в столицата. 

Акцент в програмата тази година е изцяло новият формат 180° Community Lab. Той включва серия от 

работилници, целящи стимулиране на креативността на участниците и взаимодействието помежду им, 

рефлексия и хоризонтално общуване с фокус върху теми, важни за развитието и позиционирането на 

изкуството и културата в обществото. 

Първото събитие от тазгодишното издание на 180° се приземява в Топлоцентрала София и обещава да 

въвлече публиката в пърформанс на ученици от столичните училища по изкуствата, създаден в рамките 

на лабораторията за креативност, част от 180° Community Lab, ръководена от артистите Ксения Раввина, 

Михаела Добрева и Александър Хаджиев. Също така по традиция 180° ще провокира публиката с 

експериментална изненада с отворен край, която ще представи всички участници и темата на фестивала. 

Програмата ще завърши на 29 юли във Фабрика 126 с финала на конкурса Videomotion 2022 за 

късометражен ням филм, отворен за професионалисти и любители. Тази година темата е EXISTINCT, а 

избраните на финала видеа ще бъдат озвучени с импровизация на живо от музикантите на фестивала. На 

закриващото събитие публиката ще може да се наслади и на колективната музикална творба, създадена в 

рамките на Лабораторията за импровизация на 180°, ръководена от Дитмар Визнер, флейтист и 

съосновател на германския Ансамбъл Модерн. 

180 градуса се случва между 23 и 29 юли, като събитията са с вход свободен. Подробности за 

участниците и всички събития в рамките на фестивала очаквайте съвсем скоро на сайта на фестивала 

180°. 

Facebook | Instagram 

За девета поредна година фестивалът се осъществява с подкрепата на Столична община, като част от 

Календара на културните събития за 2022 г. и програма "Култура", Национален фонд "Култура", Гьоте-

институт България и Про Хелвеция. Партньори на събитието са Националната художествена академия, 

Топлоцентрала, Национален Студентски Дом, Международната академия на Ансамбъл Модерн, Фабрика 

126, The Steps, хотел Рила и студио ОБЛИК. Медийни партньори: Дарик радио, ВИЖ!, Impressio и 

BOYSCOUT. 

Източник: Impressio, статия 

https://impressio.dir.bg/stsena/festivalat-za-inovativno-izkustvo-180-shte-razdvizhi-kulturniya-zhivot-v-sofiya   

https://impressio.dir.bg/stsena/festivalat-za-inovativno-izkustvo-180-shte-razdvizhi-kulturniya-zhivot-v-sofiya
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Ще оцелеят ли ценните сгради на София 
29.06.2022 

Столичната община се опитва да им помогне с по 300 000 лева на година, но засега неуспешно 

Опазването на недвижимото културно наследство все още е обречена кауза в цялата държава и със 

сигурност в София. За оцеляването му трябва много желание и още повече пари. А те трудно се намират. 

Жилищна сграда на ул. "Лавеле" с читалище 

Но дори когато се намират, се оказва, че се усвояват много бавно. Пример за това е започналата преди 

три години специална програма на Столичната община "Културно наследство". Тя бе организирана от 

управляващите на ул. "Московска" 33 след серия от драматични примери на унищожени сгради - 

паметници на културното и архитектурно наследство. Част от тях бяха съборени от частните им 

собственици, други - като Царските конюшни, все още са с проблемен статут. 

Затова програмата "Културно наследство" бе замислена да подкрепи опазване на недвижимото културно 

наследство в София, като основно насърчи собствениците на ценните сгради да се задействат и да 

започнат реставрация и консервация. Три години след старта видими резултати от помощта на общината 

липсват. По нито една сграда не е започнал ремонт, а с това темпо на работа е съмнително дали от 

програмата ще има някаква полза, тъй като междувременно ценните сгради се рушат. 

Общината утвърди бюджет от около 300 000 лева на година, с който да се финансира обследване на 

сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заедно със 

заплащане на такси за съгласуването им и издаване на разрешение за строеж. Програмата поема и 

разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството. Самите реставрационни 

дейности обаче трябва да бъдат предприети от собствениците. Право да кандидатстват за финансиране 

пък имат притежателите на частна, общинска и държавна собственост - недвижима културна ценност с 

категория "национално значение", "местно значение", "ансамблово значение" и "за сведение". 

Студентският дом на пл. "Народно събрание" 

Дали заради ниска информираност, дали заради липса на лична инициатива или вродено недоверие към 

общуването с администрацията на общината, но през първата година бе засвидетелстван слаб интерес 

към финансирането. Според главния архитект на София Здравко Здравков причина за това е условието, 

че ако до три години не бъдат извършени необходимите ремонти, всички средства, дадени от общината, 

трябва да й се върнат. 

Затова и едва девет заявления с желание за дейност бяха подадени към главния архитект през първата 

година на програмата. Само пет от тях бяха одобрени, но впоследствие двама собственици се отказаха. 

Така бяха подписани само три договора за обновление на сгради - на  Националния студентски дом на пл. 

"Народно събрание", административна сграда на БАН на ул. "Московска" и сграда на Института по 

балканистика с център по тракология при БАН отново на ул. "Московска". По една от тях има вече 

постигнато съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство, а другите две са в 

процес на съгласуване. За всички има изготвени задания за проектиране, след като са преминати фазите 

на   техническо обследване, заснемане, изготвяне на паспортите. Колко крачки остават към същинската 

дейност не е много ясно. 

През втората година на програма "Културно наследство" интересът действително се засили и 21 

собственици на културни и архитектурни недвижимости се престрашиха да поискат пари от кметството. 

Жилищно-търговската сграда Соломон Кокашвели също е част от зоната на Старите пазарища 

Трима бяха отстранени заради непълна документация, а седем бяха одобрени. Сградите са основно 

жилищно-търговски, намират се предимно в центъра на столицата - ул. "Княз Борис I", бул. "Христо 

Ботев", бул. "Княгина Мария-Луиза", ул. "Леге", ул. "Лавеле". За всички тях стартът формално е даден, но 

финалът още е много далеч. 

Поддържането и оцеляването на емблематични стари сгради неизменно е свързано с пари, които 

обикновено липсват, но в случая те са налице. Засега обаче почти не се използват. За кандидатствалите 

през първата година на програмата са изразходвани едва 6300 лева от финансовите средства и те са 

отишли за изплащане на хонорари по договори с членовете на експертната комисия. През 2021 г. са 

усвоени близо 61 900 лева. Основната част от тях са за плащания по договори, за членовете на 

Експертната комисия за оценка и класиране на заявленията за кандидатстване и за такси за съгласуване 

на документация. 
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При положение, че за запазване на архитектурното наследство на столицата е усвоена само една трета от 

осигурените от бюджета средства, не е трудно да си представим какво бъдеще очаква недвижимите 

ценности на града. Амбициозна програма без амбициозни действия е едно голямо нищо. 1700 са сградите 

- паметници на културата в София, които се намират основно в историческия център. Според данни 

отпреди близо 10 години над 80 на сто от тях не се поддържат. Какво ли е положението с тях сега - може 

би процентът вече е 90? В същото време в началото на годината от Столичната община обявиха, че ще 

обявят нови сгради за паметници на културата. 

Единственият шанс за успех на общинската програма засега изглежда опитът да се направи договорка с 

Министерството на културата то да поеме средствата по реставрационно-консервационните работи по 

проблемните сгради. Така ще се получи цялостно, пълно финансиране на всеки проект и собствениците 

може би ще станат по-активни. 

Деси ВЕЛЕВА. 

Източник: в. ДУМА, брой: 124, статия 

https://duma.bg/shte-otseleyat-li-tsennite-sgradi-na-sofiya-n259974   

https://duma.bg/shte-otseleyat-li-tsennite-sgradi-na-sofiya-n259974
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Столична община актуализира списъците и статутите на недвижимите културни 

ценности 
29.06.2022 

Столична община започна подготовката на документи за актуализация на списъците и статутите на 

недвижимите културни ценности, съобщиха от Направление „Архитектура и геодезия“ (НАГ) към 

Столичната община пред БТА. Това се налага, тъй Националният институт за опазване на културното 

наследство и Министерството на културата не предприемат необходимите дейности за актуализиране на 

тези списъци, поясниха от НАГ. 

Пилотният проект в тази посока е разработен за уличните ансамбли в участъка между бул. “Патриарх 

Евтимий“, ул. “Г. С. Раковски“ и ул. “Граф Игнатиев“: ул. “Преспа“, ул. „6-ти Септември“, ул. “Хан Аспарух“, 

ул. “Неофит Рилски“, ул. “Струмица“, които са едни от най-характерните и най-запазените структури от 

първата половина на ХХ век на територията на Столична община. 

Целта на разработката, възложена от НАГ, е да бъде възстановена автентичността на градската 

структура, но най-вече да бъде върнат или предоставен статут на сгради като недвижими културни 

ценности. Предложените мерки и режими за опазване на културните ценности на територията на 

Столична община включват запазване на съществуващите визуални вътрешноквартални пространства и 

ограничаване на предвиденото застрояване, запазване визуалната връзка между улица и 

вътрешноквартално пространство, включващо ажурни огради с ниска плътна част, ажурни врати към 

улицата, както и ажурни огради по вътрешните граници на имотите. 

Други мерки, включени в предложението, са улично и вътрешноквартално озеленяване. По отношение на 

фасадите се ограничават рекламните елементи в рамките на витрините на търговските обекти, създават 

се общи стандарти за сенници и ограничаване на елементи на техническото оборудване на сградите по 

уличните фасади. 

Разработката за тази територия е изпратена от НАГ в Националния институт за недвижимо културно 

наследство и се очаква издаване на заповед за приемането ѝ от министъра от културата. 

Възложена е разработка и за още една зона на територията на Столична община – уличните ансамбли в 

участъка между бул. „Кн. Мария Луиза“, бул. „Сливница“ , ул. „Георги С. Раковски“ и бул. „Княз Александър 

Дондуков“.  

От НАГ подчертаха, че Столичната община полага целенасочени и последователни усилия в процеса по 

опазването на сгради-паметници на културата като за целта още през 2019 г. е създадена Програма 

„Културно наследство“ като приоритетните области и правилата на Програмата са одобрени от Столичния 

общински съвет. 

Основната цел на Програмата е подкрепата на усилията на гражданското общество за опазване на 

недвижимото културно наследство на територията на Столична община и насърчаването на 

собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, 

реставрацията, консервацията и социализацията им. 

Програмата финансира изготвянето на инвестиционни проекти за изпълнението на укрепителни, 

реставрационни, консервационни и ремонтни дейности на обекти – недвижими културни ценности от 

категории „национално значение“, „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“.  

Основните принципи на Програма „Културно наследство“ са прозрачност, обективност и отчетност на 

финансирането. За тяхното спазване отговаря Програмен съвет, в който са включени широк кръг от 

експерти, посочиха от НАГ. Програмният съвет е органът, който приема плана за дейността, насоките и 

документацията за кандидатстване, одобрява кандидатите за финансиране. Функциите и отговорностите 

на Програмния съвет и неговия председател са подробно регламентиране в Правилата за работа на 

Програмата, отбелязаха от НАГ.  

Оттам припомниха, че в края на 2019 г. е проведена първата сесия за финансиране по Програмата. 

Подписани са договори за три сгради – Национален студентски дом, пл. “Народно събрание“ № 10; 

Административна сграда – БАН, ул. “Московска“ №13-13А; Институт по балканистика с център по 

тракология – БАН; ул. “Московска“ № 45. През 2020 г. за трите сгради са изпълнени следните дейностите 

проучване и документиране, технически паспорт, конструктивно становище, доклад от обследване за 

енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, заснемане по 

части „Архитектура“, „Геодезия“, „ОВК“, „Електро“ и „ВиК“ и възстановяване на техническите чертежи, като 

документацията е съгласувана от Министерство на културата. 
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Към момента са изготвени и заданията за проектиране за трите сгради, които са внесени за съгласуване в 

Националния институт за недвижимо културно наследство. През 2021 г. по програмата са подадени 21 

заявления за кандидатстване за различни по вид, предназначение и собственост сгради. 

От НАГ съобщиха за БТА, че след решение на Програмния съвет е назначена Експертна комисия за 

оценка и класиране на подадените заявления за кандидатстване по Програмата съобразно методика за 

определяне на комплексна оценка на заявленията. Определени са и комплексните оценки на заявленията. 

Представени са и положителни становища от кметовете на съответните райони (райони „Оборище“, 

„Средец“ и „Възраждане“). 

Програмният съвет е одобрил за финансиране 7 сгради: 

– Жилищно-търговска сграда, бивша на Иван Кацаров, бул. „Ст. Стамболов“ № 52 

– Жилищно-търговска сграда, ул. „Леге“ № 3. 

– Жилищно-търговска сграда, бивша на Райна Данаилова, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 65. 

– Жилищна сграда, бивша на Нешо Салчев, ул. „Ген. Паренсов“ № 4. 

– Сграда на б. кафене „Средец“ /бивша „Якобински клуб“/, ул. „Ив. Вазов“ № 6. 

– Жилищно-търговска сграда, бивше здание на Калпакциев, бул. „Хр. Ботев“ № 101. – Жилищно-търговска 

сграда, бивша на Соломон Кокашвели, ул. „Княз Борис I“ № 143. 

– Две сгради са в резервния списък – жилищна сграда, бивша на инж. Йорданов, ул. „Добруджа“ № 7; 

жилищна сграда, бивша на Б. Нешев, ул. „Московска“ № 21. Посочените сгради са утвърдени от 

Столичния общински съвет на 24 февруари тази година. В момента се провежда процедура за сключване 

на договори със собствениците на сградите.  

Актуализирането на списъка на недвижимите културни ценности обаче не е в правомощията на главния 

архитект на Столична община или на друго длъжностно лице от общинската администрация, уточниха от 

НАГ. Съгласно Закона за културното наследство (ЗКН) министърът на културата или определено от него 

длъжностно лице от състава на министерството предоставя статут на недвижими културни ценности. 

Националният институт за недвижимо културно наследство води публичен регистър на недвижимите 

културни ценности. 

През последните години (от 2016 г. досега) Столична община е поискала от Министерство на културата 

предоставяне, възстановяване или промяна в статута на над 10 сгради, между които тези на бул. 

„Цариградско шосе“ № 37, ул. „Кузман Шапкарев“ № 3, ул. „Ангел Кънчев“ № 3, бул. „Ген. Скобелев“ № 18, 

ул. „Искър“ № 18, ул. „Стара планина“ № 9, ул. „Хан Крум“ № 30 и др. До момента е налице само 

произнасяне от министъра на културата само за сградата на бул. „Ген. Скобелев“ № 18, но заповедта е 

обжалвана от собственика пред съда. 

Пилотният проект в тази посока е разработен за уличните ансамбли в участъка между бул. “Патриарх 

Евтимий“, ул. “Г. С. Раковски“ и ул. “Граф Игнатиев“: ул. “Преспа“, ул. „6-ти Септември“, ул. “Хан Аспарух“, 

ул. “Неофит Рилски“, ул. “Струмица“, които са едни от най-характерните и най-запазените структури от 

първата половина на ХХ век на територията на Столична община. 

Целта на разработката, възложена от НАГ, е да бъде възстановена автентичността на градската 

структура, но най-вече да бъде върнат или предоставен статут на сгради като недвижими културни 

ценности.. 

Източник: MySofia, статия 

https://mysofia.bg/news/stolichna-obshtina-aktualizira-spisacite-i-statutite-na-nedvizimite-kulturni-cennosti-29-06-2022/    

https://mysofia.bg/news/stolichna-obshtina-aktualizira-spisacite-i-statutite-na-nedvizimite-kulturni-cennosti-29-06-2022/
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Е-кономика – Резидентска програма. Къде е пресечната точка между културата и 

предприемачеството? 
04.07.2022 

Евгени Кръстев и Христиан Даскалов 

Темите и гостите в предаването: 

Евгени Кръстев, анализатор 

Заплаха - Русия вече не е "стратегически партньор" на НАТО 

Отбранителни разходи - достатъчни ли са 2% БВП за отбрана? 

Швеция и Финландия - силен коз за НАТО 

Единна Европейска армия - има ли политическа воля? 

Китай - пречка или заплаха? 

Д-р Христиан Даскалов, директор на Национален студентски дом 

Млади творци - стартъпи ще съхраняват българското културно наследство 

Грантове и менторство - от какво се нуждаят младите творци? 

Национален студентски дом - какво предстои?. 

Източник: euronewsbulgaria.com, предаване Е-кономика, видео запис 

https://euronewsbulgaria.com/news/1822/e-konomika-040722---evgeni-krustev-i-hristian-daskalov   

https://euronewsbulgaria.com/news/1822/e-konomika-040722---evgeni-krustev-i-hristian-daskalov
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Годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина 
11.07.2022 

Под надслова „АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА  – 15 ГОДИНИ С УСТРЕМА И 

ВЯРАТА НА ПАИСИЙ“, на 27 и 28 юли в Националния студентски дом в София ще се проведе годишна 

конференция на АБУЧ. Форумът ще бъде съпътстван от семинар в Кремиковския манастир „Св. Георги 

Победоносец“, както и от две културни събития – изложба и театрален спектакъл. Поместваме по-долу 

програмата на конференцията. 

П Р О Г Р А М А 27 ЮЛИ 2022 г. 

9:30 ч. – Откриване на изложбата „Българските следи по света с палитра, камера и слово“ в БАН (София 

1040,  ул. „15 ноември“ № 1, срещу НСД). 

10:00 – 11:00 ч. – Регистрация за конференцията (София 1000, пл. „Народно събрание“ № 10, Национален 

студентски дом – Конферентната зала). 

11:00 – 12:30 ч. – Официално откриване на юбилейната конференция под надслов: „Асоциацията на 

българските училища в чужбина – 15 години с устрема и вярата на Паисий“. 

12:30 – 14:00 ч. – Обяд (свободна консумация в близко заведение) 

14:00 – 15:00 ч. – Презентация на МОН (дирекция ОБГУМ) 

15:00 – 15:30 ч. – Презентация на МОН (дирекция ВО) 

15:30 – 16:00  ч. – ДИСКУСИЯ 

16:00 – 16:30 ч. – Кафе пауза 

16:30 – 17:00 ч. – „Дигиталното образователно съдържание – ефективно решение за обучението по роден 

език в българските училища в чужбина“, д-р Мая Падешка, гл. асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, 

преподавател в италианския университет „Ориентале“ и преподавател в БУ „Родолюбие“ – гр. Неапол, 

Италия. 

17.00 – 17:30 ч. – Представяне на поредицата сборници с творби на български автори, живеещи  в 

чужбина, публикувани в литературната рубрика на EuroChicago.com. Презентира г-жа Мариана Христова – 

член на АБУЧ, журналист, редактор на EuroChicago.com. С участието на творците, преподаватели в 

български училища зад граница – г-жа Здравка Владова-Момчева и г-жа Светла Кьосева. 

17:30 – 18:00 ч. – ДИСКУСИЯ 

18:00 – 19:30 ч. – театрален спектакъл „Джанки в Манхатън“ (в Конферентната зала на НСД). 

28 ЮЛИ 2022 г. 

10:00 – 10:30 ч. – „Език и идентичност: преподаване на български език като втори“, д-р Миглена Дикова-

Миланова – Българското училище „П. Яворов“, Брюксел, Белгия. 

10:30 – 11:00 ч. – „Йовков и християнските добродетели“, Огнян Узунов – Русенска Света Митрополия и 

автор на модела, Мими Ничева – БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, Атина, Гърция, и доц. д-р Адриана 

Любенова. 

11:30 – 12:00 ч. – „Ненасилствено общуване в училище – емоционална интелигентност в училище“, 

сдружение „Ние“, Смолян. 

12:30 – 13:00 ч. – „Особености на обучението по литература в българските училища в чужбина (5 – 12 

клас)“, д-р Ирина Ботева-Владикова, БУ „Св. св. Кирил и Методий“, Виена, Австрия. 

13:30 ч. – Закриване на Конференцията. 

15:00 – 18.00 ч. – В КРЕМИКОВСКИЯ МАНАСТИР „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ – Курс за квалификация 

на учители. 

18.00 ч. – Вечерно богослужение. 

29 юли 2022 г. – Света литургия в Кремиковския манастир.. 

Източник: Eurochicago.com, статия 

https://www.eurochicago.com/2022/07/konf-abuch/  

https://www.eurochicago.com/2022/07/konf-abuch/
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Културната сцена се завърта на 180° 
24.07.2022 

Фестивалът "180°" в София съществува от близо десетилетие и предлага една различна среща на 

артисти с публика - на няколко сцени из града ще видите изпълнения, които са плод на 

интердисциплинарни партньорства и може да не се повторят повече. 

"Една от основните мисии на "180°" е да се опитаме да запознаем аудиторията с "артистичния процес" - 

какво представлява и какво правят артистите по цял ден", казва Александър Хаджиев, музикант и 

съосновател на фестивала и лабораторията за иновативно изкуство "180°". 

Деветото издание на "180°" ще се проведе между 23 и 29 юли. В рамките му български и международни 

артисти ще се срещнат на различни локации в София и ще покажат накъде са ги отвели експериментът и 

импровизацията. 

Цигуларката Дора Димитрова и фаготистът Александър Хаджиев по време на откриването на 7-ото 

издание на фестивала през 2020 г. 

Цигуларката Дора Димитрова и фаготистът Александър Хаджиев по време на откриването на 7-ото 

издание на фестивала през 2020 г. 

Режисьорското дуо Кети Маринова и Стефан Прохоров ще работят с хореографката Леа Буркарт и 

композитора Андреас Едуардо Франк от Германия (25 юли, 19:30 ч., "Топлоцентрала"). Марион Дърова, 

едно от най-активните имена в българския съвременен танц, ще обедини сили с режисьорката Ксения 

Раввина и композитора Ян Брауер (26 юли, 19:30 ч., Студентски дом). Ембиънт музикантът Мирян Колев 

ще влезе в съвместен проект с танцьорката Наташа Вергилио от Бразилия и визуалния артист Оле 

Меерганс (27 юли, 19:30 ч., The Steps). Традиционен за "180°" е и конкурсът за късометражен ням филм. 

Александър Хаджиев, самият той чест участник в музикалните колаборации, казва, че иска да покаже 

креативността в зародиш. "Работата на артиста е доста комплексен процес и не се състои само от 

"продуктивност" и допринасяне за свободното време на аудиторията. Тази работа изисква много време, 

както и свободата да се поемат рискове и да се допускат грешки. Само чрез този процес можем да се 

развиваме, защото ако повтаряме сигурното и познатото, се въртим в омагьосан кръг." 

Александър Хаджиев, творчески директор на фестивала 

Автор : Иван-Александър Кютев 

През годините фестивалът е давал възможност да се видят събития, които рядко биха се провели у нас по 

друг повод: от това българско-германският електронен артист Стефан Голдман да изпълнява техно 

композициите си със симфоничен оркестър; през това италианската хореографка Сара Бицока да 

интерпретира стихотворението "Черна песен" на Димчо Дебелянов, а Кристофър Джеймс Чаплин, син на 

Чарли Чаплин, да свири на фона на кадри, които е заснел из София. Обичайни за фестивала са както 

камерни концерти, така и по-сложни пърформанси, често използващи пълния потенциал на съответното 

пространство. 

Как се е променила публиката за тези девет издания? "През последните години се изгради доста по-широк 

спектър от събития, а когато аудиторията има достатъчно голям избор, тя се развива. Също така 

публиката е критична, това е знак, че тя активно се включва в процеса. Ние никак не обичаме критиката, 

но диалогът е изключително важен в този процес и макар невинаги да сме съгласни, е важно да чуем и 

друга гледна точка", казва Хаджиев. 

Той е оптимист за бъдещето на фестивала и се надява все повече ресурси да бъдат влагани в 

свободната сцена и хората, които я съставят. "180°" е паралелна реалност, в която можеш да бъдеш себе 

си и да изразиш гледната си точка. В момента, в който този дух изчезне, се изгубва и смисълът на всичко, 

което правим", казва той. Иска ми се през 2032 г., на 20-ото издание, все още да посрещаме артисти с хъс, 

вдъхновение, енергия и желание за експерименти." 

Източник: в. Капитал, статия 

https://www.capital.bg/light/neshta/2022/07/21/4370460_kakvo_praviat_artistite_po_cial_den_edin_festival_znae/   

https://www.capital.bg/light/neshta/2022/07/21/4370460_kakvo_praviat_artistite_po_cial_den_edin_festival_znae/
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Михаела Добрева: Най-пагубни за съвременното изкуство са мълчанието и 

незаинтересоваността 
21.07.2022 

"Важното за Фестивала за иновативно изкуство 180° е, че предоставя пълна свобода на артистите. 

Акцентът е върху техния лабораторен процес, а не върху крайния резултат", казва сценографът, 

костюмограф и програмен директор на 180° 

    Броени дни остават до едно от най-иновативните събития за съвременно изкуство, случващи се в 

България. 

За девета поредна година Фестивалът за експериментално изкуство 180° превръща София в 

притегателна точка за съвременно изкуство и събира български и чужди млади артисти на различни 

локации в столицата. 

В дните от 23 до 29 юли някои от активните артисти в сферата на експерименталните музика, танц, театър 

и визуални изкуства ще се обединят в творчески екипи, за да представят интерпретациите си върху 

EXISTINCT - абстрактната тема на 180° за 2022, замислена от организаторите на фестивала. 

    За всичко най-интересно около фестивала и съвременната, експериментална сцена, разговаряме с 

Михаела Добрева, която е и програмен директор на 180°. 

Михаела Добрева се занимава със сценография, дизайн на костюми, 3d изкуство, 3d анимация, дигитални 

изкуства. Работи и заедно с Борис Далчев, с когото са творчески тандем в сферата на театралната 

сценография и костюмография. 

Зад гърба си двамата имат проекти, реализирани в театрите в цялата страна, като техните интереси имат 

по-широк спектър - инсталация, пърформанс, дигитални изкуства, сайт-специфик творби. Логичното 

продължение на дългогодишното творческо партньорство между тях е създаването на проекта 

"Съпромат". 

- Заедно с Борис Далчев сте създатели на творческия тандем "Съпромат" - изкуство за среда без граници. 

Кое е водещото в него и как се случва синергията между двама индивидуални артисти? 

- Има две водещи линии, които ни подтикнаха да създадем "Съпромат". 

    Първата е силният ни интерес към всички форми на сайт-специфик изкуство, което надскача сериозно 

границите на основната ни сценографска професия. 

    Втората е партньорството - мисловно и творчески създаваме много добър тандем. 

Но освен това имаме желание да работим с различни хора, формирайки нови екипи и групови динамики, 

които допълнително зареждат с енергия и смисъл проектите ни. 

- Какво да очакваме от "Съпромат" и мислите ли, че колаборацията между изкуствата е бъдещето на 

театралната сцена? 

- Новият сезон ще бъде доста активен за нас, работим по създаването на един основен, голям 

пърформанс и няколко по-малки проекта, в които участваме под различна форма. Паралелно се опитваме 

да работим и в дългосрочен план, полагайки усилия по самото сдружение, които често са невидими, но 

имат огромно значение за развитието на една независима културна организация. 

    В театъра винаги се осъществява колаборация между различни изкуства, той е немислим по друг начин. 

За мен лично е интересна интердисциплинарната колаборация между изкуства и наука. 

    И в двете направления креативността е водещ инструмент, който се проявява по съвсем различен 

начин във всяка дисциплина. 

- Как виждате съвременната сцена в България? 

- Съвременната сцена се вижда трудно, разпръсната е. Когато гледам отвътре навън виждам 

неимоверните усилия на всички, които често не достигат до голям брой аудитория, която да има интерес и 

познания. 

В същото време, мога да се отдалеча няколко крачки назад и да си дам сметка, че има огромно развитие и 

то не спира. 

    Светъл пример в това отношение е появата на "Топлоцентрала", която няма да се уморя да 

споменавам на всеки, докато не стане поне толкова известна, колкото НДК. 
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- Какви са основните й проблеми, предимства и колко е различна от международните сцени? 

- Странно, но предимствата и проблемите имат общ корен - локалността. 

В малък кръг от хора може лесно да се формира близост, има място за почти всички, големите тенденции 

са истински вдъхновяващи, няма пренасищане. 

    Можем да поработим по взаимоотношенията си, но и публичният образ на сферата ни. Смелостта и 

различността са много трудни в контекста на малка локална сцена. 

    Централизацията на почти всички културни прояви в големите градове е пагубна и задушаваща. 

- Съвременното изкуство е силно подложено на критики и до голяма степен неразбиране. Мислите ли, че 

тези процеси са достатъчно адекватни или към новото винаги се подхожда с доза страх? 

- Критиката е съществена част от процесите в изкуството, както и неразбирането, страхът... 

    Има място за всички реакции, най-пагубни са мълчанието и незаинтересоваността. 

Още 

Фестивалът за иновативно изкуство 180° ще раздвижи културния живот в София 

Фестивалът за иновативно изкуство 180° ще раздвижи културния живот в София 

- Вие сте програмен директор на Фестивала за иновативно изкуство 180°, който очакваме от 23 юли. Какви 

са основните акценти на тазгодишното му, вече 9-о, издание? 

- Програмата на фестивал 180° отново е наситена със страшно интересни експериментални събития, 

създадени от няколко международни екипа от артисти, които ще се срещнат за първи път в София в 

рамките на фестивала. 

Събитията ще се проведат на различни локации в София между всяка вечер (без неделя) между 23-ти и 

29-ти юли. 

    Акцент в изданието е изцяло новия формат Community Lab, с който целим да създадем пространство за 

свободен диалог на различни нива, чрез отделни уъркшопи за деца, студенти и млади професионалиста, 

а също така и иновативен дискусионен панел, чиито резултати ще бъдат представени на 25-ти юли в 

"Топлоцентрала" от 18:30 часа. 

Отново провеждаме и ВидеоМоушън - конкурс за късометражен ням филм, отворен към любители и 

професионалисти. 

Още 

Александър Хаджиев за фестивала 180°: Искаме да дадем пълна свобода на артистите от влияния, 

традиции и теми 

Александър Хаджиев за фестивала 180°: Искаме да дадем пълна свобода на артистите от влияния, 

традиции и теми 

- Защо се спряхте на абстрактната тема EXISTINCT тази година и имате ли очаквания от артистите? 

- Темата е повод и отправна точка. Не искам да наслагвам личното си тълкувание. За мен като част от 

екипа е далеч по-важно да видя как тя се изменя в ръцете на различните артисти и колко много значения 

придобива. 

Най-важното за фестивал 180° е, че предоставя пълна свобода на артистите. 

Акцентът е върху техния лабораторен процес, а не върху крайния резултат - това е изключителна рядкост 

за сферата ни. 

- Какво представлява изцяло новият формат във фестивала 180° Community Lab? 

- Community Lab обединява няколко уъркшопа, чиито резултати ще бъдат показани в рамките на 

фестивала. 

Програмата на откриването на 23-ти юли включва пърформанс на учениците от гимназиите по изкуства в 

София, участници в "Лаборатория за креативност" . 

На 25-ти юли в "Топлоцентрала" от 18:30 ч. ще бъдат представени резултатите от симпозиумът на тема 

"Ролята на изкуството в обществото". 
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В него ще вземат участие представители от всички направления в културния сектор (управленчески, 

творчески, административен, комерсиален, независим и тн.). 

Цигуларката Дора Димитрова и фаготистът Александър Хаджиев по време на откриването на 7-то издание 

на фестивала (Снимка: Мериан Николова) 

На 28 ми юли следва пърформансът резултат от Студентската лаборатория, който ще се проведе в Гьоте 

институт от 19:30 ч. 

В него срещаме български студенти и млади професионалисти от академиите по изкуства със студенти от 

Интернационалната "Ансамбъл Модерн Академия". 

Студенти от Международната Академия на Ансамбъл Модерн (Германия) в рамките на осмото издание на 

180 градуса (2021 г.) Снимка: Илиян Ружин 

Част от закриващото събитие пък ще бъде резултатът от лабораторията за импровизация и камерна 

музика, ръководена от флейтиста и съосновател на Ensemble Modern, Дитмар Визнер на 29-ти юли от 

19:30 часа във Фабрика 126. 

Студенти от Международната Академия на Ансамбъл Модерн (Германия) в рамките на осмото издание на 

180 градуса (2021 г.) Снимка: Илиян Ружин 

- Фестивалът 180° работи и активно с училища и ученици. Какви са наблюденията ви и доколко са важно 

иновативното мислене и експериментът в творчеството на учениците? 

- Иновативното мислене и експериментът са изключително важни умения за развитието на учениците, 

независимо от профилът на училището. 

    Що се отнася до училищата по изкуства - те стават ключови и би следвало да се развиват успоредно с 

класическото преподаване на майсторство в изкуството. 

Виолончелистът Нейтън Уотс (САЩ) в рамките на осмото издание на 180 градуса (2021 г.) Снимка: Илиян 

Ружин 

- Фестивалът провокира с очакването на импровизации, експерименти и изненади. Как бихте поканили 

консервативния, скептичния зрител? 

- Импровизациите и експериментите са в самата природа на всяко изкуство и от тази гледна точка те не 

противоречат на консервативността или скептичността. 

    Най-големият символ на това, че фестивалът буквално е отворен за всички е свободният вход за всяко 

едно от събитията, както и за участието във всички уъркшопи. 

- Голямата провокация за Михаела Добрева започва с...? 

- Движението и сблъсъкът, особено мисловно. 

Интервю на Тина Философова 

180 градуса се случва между 23 и 29 юли в различни локации в София.  

Откриването на деветото издание на 180° е на 23 юли от 19:30 часа в "Топлоцентрала" с пърформанс на 

ученици от столичните училища по изкуствата. 

Всички събития от фестивала са с Вход свободен. Подробности за участници, програма и локации ще 

откриете на сайта, както и на Фейсбук страницата на 180°. Последвайте 180° и в Инстаграм на: 

@180degreesfest. 

За девета поредна година фестивалът се осъществява с подкрепата на Столична община, като част от 

Календара на културните събития за 2022 г. и програма "Култура", Национален фонд "Култура", Гьоте-

институт България и Про Хелвеция. Партньори на събитието са Националната художествена академия, 

Топлоцентрала, Национален Студентски Дом, Международната академия на Ансамбъл Модерн, Фабрика 

126, The Steps, хотел Рила и студио ОБЛИК. Медийни партньори: Дарик радио, ВИЖ!, Impressio и 

BOYSCOUT. 

Източник: Dir.bg, Импресио, статия 

https://impressio.dir.bg/interview/mihaela-dobreva-nay-pagubni-za-savremennoto-izkustvo-sa-malchanieto-i-nezainteresovanostta   

https://impressio.dir.bg/interview/mihaela-dobreva-nay-pagubni-za-savremennoto-izkustvo-sa-malchanieto-i-nezainteresovanostta
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Team 2° – 180° – laboratory for innovative art 
07.2022 

Ksenia Ravvina 

Director, author, dramaturg 

Name: Ksenia Ravvina 

Where are you from? Saint Petersburg/Berlin 

Describe yourself in 1-3 sentences (1-3 Words): – 

Who is “Artist”? – 

What is extinct? What should exist? Between these two questions there is a gap, which I would call the habitat of 

art. For art can only survive in an in-between space, balancing among the existing and the non-existing. 

How do you feel about mistakes? “Whoa! I feel good… I feel nice, like sugar and spice…” 

Superpowers? – 

What is art for? 

From my personal collection of “180 answers to the question “what art is for?”. Even if culture cannot prevent 

catastrophes, it is what stands by one’s side in the darkest moments. 

Ksenia Ravvina, a director, an author, a dramaturg, studied History at Saint Petersburg State University, Directing 

in Frankfurt and Applied theater studies at Justus Liebig University in Giessen. In recent years, several projects 

have been created in Germany, Eastern Europe and the USA, including projects for the Staatstheater Wiesbaden, 

the Theater und Orchester Heidelberg, the Staatstheater Darmstadt, the Schauspielhaus Bochum, the Dirty Deal 

Teatro in Riga, as well as various works in cooperation with the Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt, the Frankfurt 

LAB, the Schwankhalle in Bremen, the Tanzplattform Rhein-Main, the RUHRTRIENNALE, Opera Philadelphia 

and the Deutsches Theater Berlin. In 2019, Ksenia Ravvina co-created the opera DENIS & KATYA at Opera 

Philadelphia, USA. The piece was acclaimed worldwide and received various international prizes (FEDORA – 

GENERALI Prize for Opera 2019, Finalist of the International Opera Awards 2020 a.o.). In the same year she 

staged UNTERTITEL. EINE TECHNO OPER IN DREI AKTEN  at Atelierfrankfurt. In spring 2021, she brought the 

play THE ARRIVAL to the Theater Münster. In October 2021 her most recent work IN A REAL TRAGEDY, IT IS 

NOT THE HEROINE WHO DIES; IT IS THE CHORUS premiered at Deutsches Theater Berlin. 

https://kseniaravvina.com/ 

Marion Darova 

Choreographer/Performer 

Name: One 

Where are you from? I am from Sofia, that’s it, from here.  

Describe yourself in 1-3 sentences (1-3 Words): Arrow, Water, Sludge 

Who is “Artist”? An artist is anyone who has gone beyond themselves as a subject. 

What is extinct? I don’t know. 

What should exist? I would say nothing should not exist. I can’t imagine it otherwise. 

How do you feel about mistakes? I feel squeamish, however I am learning to love them. 

Superpowers? I have a superpower I haven’t found the name for. 

What is art for? I would say that art certainly serves, however I find it quite difficult to point out what. Something 

much bigger. 

Marion Darova is a freelance choreographer. She has a degree in Philosophy and Theatre Directing. In 2015, she 

completed a contemporary dance program at Derida Dance Center. Her projects include Mainstream, Trauma, 

Corpos meum, Hating machine, DifFusion, WO MAN (Ikar award 2021), FREEFALL. 

Jan Brauer 

Composer/Producer 
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Name: Jan Brauer 

Where are you from? I am from Germany and I live in Berlin. 

Describe yourself in 1-3 sentences (1-3 Words): Hyper-nervous funny German 

Who is “Artist”? Artist is… I don’t know – pass. 

What is extinct? The past 

What should exist? The future – logical answer. 🙂 

How do you feel about mistakes? If I notice them, then I am really happy. 

Superpowers? I can make it sound good. 

What is art for? Art is for nothing and everything at the same time. 

Jan Brauer was born in 1985 in Wiesbaden, Germany. After finishing school in 2004, he went for an 

apprenticeship as media designer, followed by studies of time based media in Mainz and Sound Studies at 

University of the Arts Berlin. Since 2009 he is a founding member of the German music group Brandt Brauer 

Frick, with international live shows in classical concert venues, as well as electronic music festivals. With his 

group, Brauer released five long players and many singles and remixes. BBF work as well in regular project-

based collaborations, for example with Venezuelan El Sistema Orquesta in 2020, or director Martin Butler in 

2016, when the group wrote the opera Gianni at Deutsche Oper Berlin. Brauer lives in Berlin, where he works as 

music performer, sound designer and -recordist and lately started composing music for theaters such as Berliner 

Ensemble, Hebbel am Ufer (Berlin) or Theater in der Josefstadt, Vienna. 

https://brandtbrauerfrick.de/ 

Team 2° Event 

Tuesday° 

National Student House Sofia 

19:30 | Team 2° Director Ksenia Ravvina (Germany/Russia), choreographer Marion Darova (Bulgaria) and 

composer/producer Jan Brauer (Germany) will present the outcome of their collaboration inspired by this year's 

festival theme existinct. 

Visual Identity: Nikol Decheva; Web Design: Alexandar Hadjiev. 

Източник: фестивален сайт, статия 

https://180-degrees.org/team-2/   

https://180-degrees.org/team-2/
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Проектно-базирано обучение за по-добри резултати 
07.2022 

Интервю с директора на Национален студентски дом д-р Христиан Даскалов за списание „Образование и 

специализация в чужбина“. 

Г-н Даскалов, каква е оценката ви за средното образование в България през изминалата година? 

Стартирахме затворени, после отвориха училищата. Това отрази ли се по някакъв начин на учениците? 

Стресът от промяната безспорно се отрази. На всички. Но това не бе стрес, свързан само с 

пренастройката от един към друг модел на обучение, а и стрес, породен от де-социализацията, която 

пандемията наложи, от заболяването и дори загубата на близки хора. Наскоро публикувах един 

документален труд, посветен на развитието на академичната система през първата половина на 20-и век 

– „Домът и Университетът – Споделени истории от Царство България“. Мога да споделя, че дори по 

времето на Испанския грип от 1918 г. образователната система у нас не е била така силно и всеобхватно 

засегната, както бе през последните две учебни години. 

Има и още нещо важно – наесен не всички ученици ще се върнат в училище. Много от младите хора в 

рисковите, маргинализирани групи,  чието обхващане беше въпрос на продължително институционално 

усилие, бяха най-негативно повлияни при трансформацията на учебния процес. Там пандемията ни върна 

години назад. 

Не липсват и добрите новини, разбира се. Българското образование навакса изключително  много по 

отношение на пропуски от миналото при прилагането на утвърдени принципи и инструменти за онлайн 

обучение. Неделните ни училища в чужбина, за пример, интегрираха още повече българчета от 

диаспората посредством обучение през Интернет. При нас в Националния студентския дом е щаб-

квартирата на Асоциацията на българските училища в чужбина – те ще проведат през м. юли годишната 

си конференция, на която ще бъде споделени множество добри практики. 

Според вас онлайн образованието беше ли полезно на учениците? Вече реалността е друга. Дали можем 

да преминем по някои предмети в училище онлайн или това не е добър вариант? 

Виждаме какво се случва в момента в Украйна – в Студентския дом открихме по инициатива и под 

ръководството на Центъра на бесарабските българи дневен център за деца – бежанци и техните 

семейства, който Център изпълнява освен комуникационни функции и образователни такива. Децата в 

ученическа възраст освен, че могат да се социализират и участват в различни развлекателни занимания, 

могат да участват и в образователния процес в техните родни училища, посредством онлайн връзка, 

според това как този процес е организиран по места. Онлайн обучението трябва да бъде винаги под ръка 

при извънредни ситуации и за напред, системата трябва да бъде подготвена във всеки един момент да се 

адаптира. Тази готовност трябва да бъде и при настъпването на далеч по-прозаични събития като 

ежегодните епидемии от грип, а какво да кажем за абсурда, наречен „дървена ваканция“, който 

благодарение на променената реалност вече остава в историята. 

Стратегическият преход не би следвало да е на ниво отделни предмети в училище, а по-скоро под 

формата на приложение на най-добрите практики  от онлайн в присъствена среда и преминаване към 

хибриден образователни процес. Иначе казано, говорим за нуждата от внедряването по нормативен път 

на процесни иновации, благодарение на наученото през последните 2 години. 

Ако трябва да мислим по-визионерски, бих дал за пример идеите, които развивам в една моя книга 

„Академия 4.0 – Университет върху блокчейн“ – те са напълно приложими за системата на средното 

образование. Училището на бъдещето не би следвало да бъде асоциирано непременно с обучение, 

предоставяно ексклузивно от една или друга образователна институция. То трябва да предоставя 

възможност на ученика да получи най-високо качество без компромиси, налагани по географски или 

социално-икономически причини. Ако Интернет ни дава възможност да оркестрираме за младите хора 

образователни ресурси от целия свят, да заимстваме добро съдържане, добри техники и инструменти за 

преподаване, тогава системата трябва да бъде отворена към всичко това и да се развива в посока на 

дистрибутиран образователен процес на базата на индивидуализирани учебни планове и програми, 

отворени за плавен преход на младия човек между различните образователни степени. Вместо да 

преследваме дипломите за средно или висше образование като самоцел, съвременните ученици трябва 

да се насочват към създаването на свои образователни дигитални паспорти, които ще бъдат обект на 

запълване със знания и умения през целия живот. 

Имате ли наблюдения за дигиталното образование в другите европейски страни и много ли се 

различавахме от тях? 
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Може да ви прозвучи странно, но тези, които са по-напред с материала, като Великобритания, където съм 

специализирал като докторант по отношение на управлението на образователни технологии, действаха 

по-предпазливо, в много отношения дори закъсняваха с въвеждането на мерки по организацията и 

провеждането на учебния процес от присъствена в дигитална среда и обратното. При нас обстановката бе 

осезаемо по-експериментална и това спомогна да се действа по-навременно, благодарение на по-

високата степен на децентрализация и автономност при управлението на кризисната ситуация от страна 

на отделните училища. 

Тази автономност, разбира се, произтичаше и от факта, че съществуваха значителни дефицити на 

централно ниво, които трябваше да бъдат компенсирани с креативност и честно казано – с известна доза 

на самодейност по места. Но е факт, че Министерството на образованието вече беше в процес на 

изпълнение на важни проекти за внедряване на дигитално образование, благодарение на Оперативната 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в чието разработване съм участвал като 

представител на студентската общност още през 2013 г. Ако не беше тази програма, финансирана с 

европейски средства, едва ли толкова своевременно щяха да видят „бял свят“ редица важни проекти като 

т.нар. „дигитална раница“ – безплатната единна електронна образователна платформа на МОН, която ще 

посрещне учениците, учителите и родителите в началото на следващата учебна година. 

Както всяка година и тази имаше матури. Успяха ли учениците да се подготвят? 

Системата успя да се подготви  като цяло. За това поздравления заслужават както учениците, така и 

техните учители, родители, та дори и администраторите в МОН. Аз съм от първия випуск, който държа 

матури по актуалния модел и на който това бе спуснато по средата на учебната година. И макар, че тогава 

водих ученически, пък и учителски, протести срещу извънредната за нас промяна, не мога да отрека 

ползотворното въздействие, което те имат върху системата в последните години. Както всеки 

образователен проект, и матурите имат много за надграждане, за да повишат коефициента си на полезно 

действие, но пътят по прилагането им като все по-универсален вход за университетската система у нас, е 

правилен. Тъкмо това е един от двигателите за усъвършенстването им, който е необходим и 

незаобиколим, според мен. 

Какви практики можем да ползваме от Covid вълната? 

Проектно-базираното обучение е една добра практика. Тя компенсира невъзможността за пълноценна 

интеракция във физическа среда чрез възлагането на по-продължителни и обемни по своя характер 

задания, които да се работят от учениците – самостоятелно или в колектив, като ролята на учителя в това 

отношение е по-скоро на ментор или наставник, отколкото на класически преподавател. А дефицитите по 

линия на връзката учител-ученик се компенсират чрез ангажирането и на други заинтересовани страни, 

които работят за постигането на целите на съответните проекти. 

Като университетски преподавател в сферата на управлението на проекти у мен буди тревога, че с 

магистри трябва да говорим за основни фундаментални концепции относно проджект-мениджмънт 

теориите – тези принципи за организация на работата трябва да са осъзнати и обиграни още на ниво 5-и 

или 6-и клас. Учебно-тренировъчните фирми също биха спомогнали за развитие на необходимите 

организационни знания и умения за ръководене на проекти, в частност – предприемачески, но през тях 

трябва да преминават за година не 6,000 ученика, както е в момента, а поне 60,000, за да има видима 

промяна в социалната среда. 

Ето, за пример, в Национален студентски дом стартираме програма, която да надгражда проектно-

базираното обучение чрез възможност за реализация на най-добрите проекти в реална среда, конкретно в 

сферата на изкуствата. Програмата е наречена „СтАРТ-ъп“ и се осъществява в сътрудничество и с 

финансовата подкрепа на фондация „Лъчезар Цоцорков“. Чрез инициативата ще бъдат финансирани 

ученически и студентски проекти с малки грантове – до 3000 лв., чрез които младите хора ще реализират 

в извън учебна среда свой пилотен проект в сферата на изкуствата.  Тези проекти могат да бъдат и в 

развитие на вече разработени инициативи по училища и университети, които са били възлагани като 

срочни или семестриални задания. Паралелно с дейностите по реализацията на съответните проекти 

младежите ще преминат през обучения в сферата на културния мениджмънт, за да могат техните 

продукти да бъдат конкурентни на  продукцията на други творци от гледна точка на предлагане на 

стойност и пласирането й в конкурентна пазарна среда – неслучайно говорим за креативна индустрия. 

Вашият съвет за следващата учебна година – как учениците трябва да процедират? 

На първо място, учениците трябва да се ре-социализират. Колкото повече възможности за участие в 

извън-класни инициативи по интереси през лятото проучат те и техните родители – спортни, 

доброволчески, културни и други, толкова по-добре! Програмата на МОН „Отново заедно“, която ще бъде 
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активна и това лято, е отлична възможност за разкриването на безплатни кръжоци по изкуства и спорт във 

всички училища в страната. Прави ми приятно впечатление, че само при нас в Националния студентски 

дом в последните месец-два започнаха работа няколко отделни колектива, работещи с ученици с интерес 

в сферата на театралното изкуство, за пример. Това е показателно за желанието за социално общуване, 

което няма как да бъде заместено от иновациите в дигиталния свят, включително с навлизането на така 

наречената „мета-вселена“ с различните й проявления. 

Друг е въпросът, че учениците, на второ място, доколкото прекарват голяма част от времето си в онлайн 

среда, трябва да се научат да бъдат създатели, а не просто потребители на технологии и дигитално 

съдържание в тази среда. Съветвам всеки родител да хвърли око на добрите практики в това отношение, 

които представяме на ежегодния форум „Компютърно пространство“, организиран всяка есен от 

Студентското общество за компютърни изкуства в Националния студентски дом. Учениците от 

Техническото училище „Електронни системи“ правят прекрасни неща, които представят на аудиторията на 

форума. Тези иновации, които генерират, трябва да се прелеят от едно технически-ориентирано училище 

към всяко едно учебно заведение в страната – било то художествено, спортно и т.н. СТЕМ кабинетите, 

които ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, са добра крачка в 

тази посока. Иначе ще се създаде едно трудно-преодолимо разслоение в нивата на овладяване на 

уменията на 21-и век, което няма да бъде от полза нито за мнозинството млади хора, нито за 

националната ни икономика в глобалната конкурентна среда. 

Христиан Даскалов е директор на Националния студентски дом към МОН от м. август 2018 г. насам. 

Доктор е на Технически университет – София по организация и управление в индустрията с фокус върху 

изследването на управлението на технологични проекти. Инициатор е на международната образователна 

инициатива „Университет с отворен код“, отличена с президентски сертификат „Джон Атанасов“ за научно-

технологичен проект с висока социална значимост. 

Списание „Образование и специализация в чужбина“ може да бъде поръчано онлайн на сайта на 

Ozone.bg. 

Източник: сп. „Образование и специализация“, статия 

https://studenthouse.bg/2022/07/22/interview-daskalov/   

https://studenthouse.bg/2022/07/22/interview-daskalov/
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15 години АБУЧ - равносметката – „По-полека“ 
24.07.2022 

Където и да отидат българите отварят училище и църква – това са думи на следващия ни събеседник – 

председателят на асоциацията на българските училища в чужбина – Ирина Владикова – директор на 

българското училище във Виена. През идната седмица, на 27-и и 28-и юли, асоциацията ще отбележи 

своята 15-годишнина с конференция в София под надслов „15 години с устрем и вярата на Паисий“. 

Източник: Дарик радио, аудио запис 

https://darik.bg/15-godini-abuch-ravnosmetkata   

https://darik.bg/15-godini-abuch-ravnosmetkata
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Среща с новия изпълнителен директор на Агенцията за българите в чужбина 
26.07.2022 

На 21.07.2022 г. се състоя среща на г-жа Снежина Мечева – говорител на Асоциацията на българските 

училища в чужбина с новия изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина – 

г-жа Райна Манджукова. На срещата присъстваха и служителите от ИАБЧ – г-жа Лили Спасова и г-жа 

Иванка Славчева. 

Г-жа Манджукова е сред съоснователите на Асоциацията на българските училища в чужбина, така че 

разговаряхме за изминатия път от създаването на нашата АБУЧ през 2017 г. до днес. Споделихме и някои 

от проблемите, които засягат българските училища в чужбина в настоящия момент. 

Това бе повод да получа лично грамотата и приза за първата награда на филма на нашето училище „Иван 

Станчов” към Посолството на България в Лондон, участвал в конкурса „Коледа в нас – 2021 г.” на интернет 

телевизия „Аз мога, аз знам”. 

Този конкурс бе осъществен със съдействието на тогавашната ДАБЧ, която днес е с новото име ИАБЧ. 

На тази среща присъства и представител на едно по-ново училище – „Роден край” в Ню Джърси, САЩ, г-

жа Елена Колоня, преподавател по музика, която разказа за ентусиазма, с който работят преподавателите 

там и обучават около 30-тина ученици: https://www.bgschoolnj.org/za-nas. Училището е създадено преди 6 

години. Директор е г-н Милен Русенов, който се очаква да пристигне в София на 28.07.2022 г. и също ще 

се срещне с г-жа Райна Манджукова. 

Използвах случая да запозная колежката от Ню Джърси с някои страни от дейността на АБУЧ и я поканих 

да присъства на Конференцията ни на 27 юли в Националния студентски дом. 

Вярвам, че добрият диалог с ИАБЧ занапред ще продължава и взаимното уважение, а и взаимната ни 

история ще са принос в бъдещето на всички ни. 

Снежина Мечева, говорител на АБУЧ. 

Източник: портал eurochicago.com, статия 

https://www.eurochicago.com/2022/07/sreshta-s-novia/    

https://www.eurochicago.com/2022/07/sreshta-s-novia/
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Българските училища в чужбина са доказателство за националното самосъзнание 

на нашите сънародници 
27.07.2022 

Българските училища в чужбина са доказателство за националното самосъзнание на нашите 

сънародници, отбеляза председателят на Комисията по политиките за българите извън страната 

Антоанета Цонева на конференция по повод 15 години от създаването на Асоциацията на българските 

училища в чужбина. 

Антоанета Цонева благодари на членовете на асоциацията за труда по създаването на 400 неделни 

училища през тези години и връчи плакет на ръководителите на сдружението за ползотворното 

сътрудничество с Комисията по политиките за българите извън страната. От своя страна Асоциацията на 

българските училища в чужбина отличи Антоанета Цонева с кристален глобус за нейния принос 

парламентарната комисия да се превърне в активен партньор на асоциацията. 

Източник: сайт на Парламента на Р. България, статия 

https://parliament.bg/bg/news/ID/5542   

https://parliament.bg/bg/news/ID/5542
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В София се открива юбилейна конференция на АБУЧ 
29.07.2022 

Днес, от 11 часа местно време, в Националния студентски дом в София се открива годишна конференция 

на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), която през 2022-та чества 15 години от своето 

учредяване. С документален филм за началото на делото, посветено на образованието на българските 

деца по света по роден език и култура, изложби и презентации, ще бъде припомнен извървения нелесен 

път за разпознаване и подпомагане на българските училища зад граница. На форума, който ще продължи 

и утре, са поканени представители на български институции, университети, издателства и др. 

След двегодишно прекъсване (поради ограниченията, свързани с Ковид-19), на 27 и 28 юли в българската 

столица отново се събират на живо български учители от разни краища на света. 

Програмата на конференцията може да се види тук: Programa 27-28 07_2022 

А моменти от подготовката за нея може да се видят в приложените снимки. 

Поздравяваме Асоциацията на българските училища в чужбина с 15-годишния й юбилей, желаем успех на 

конференцията и на благородното дело на българските учители по света! 

Източник: Eurochicago.com, статия 

https://www.eurochicago.com/2022/07/conf-abuch/    

https://www.eurochicago.com/2022/07/conf-abuch/
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Пресконференция на Лява платформа „Прогрес“ 
06.08.2022 

На пресконференция на 7 август от 12:40 ч. в Национален студентски дом, гр. София: конферентна зала 

„8-и декември" / тераса, Лява платформа „Прогрес":  

ще призове за общи действия на леви избиратели, работници, пенсионери, интелектуалци и политици за 

ярко ляво представителство в политическия живот;   

ще изиска от претендентите за властта вляво да заемат позиции и формулират леви послания и политики: 

истински социална, солидарна, справедлива и демократична алтернатива за бъдещето на България;  

ще представи своя характер и бъдещи намерения, простиращи се отвъд предизборната битка и тясната 

електорална политика. 

От 11:00 ч. на същото място пресконференцията ще бъде предшествана от Дискусия за актуалната 

обществено-политическа ситуация и задачите пред една модерна и обединена левица. Дискусията е 

провокирана от реалната перспектива тази есен почти две трети от Български граждани да бъдат 

изхвърлени зад борда на представителството и политическия живот в резултат на поредните 

безпринципни коалиции, придържането към въображаем център и налагането на все по-десни 

икономически и социокултурни политики. Все повече хора търсят надежда за бъдещето си в България и в 

Европейския съюз, нуждаят се и изискват справедливо преразпределение на благата; разчитат на здрави 

институции, работещи близо до тях и в тяхно име и очакват действителни възможности за демократичен 

живот. 

Поредните парламентарни избори са знак за дълбока криза на партийността, представителството и 

политиката изобщо. Най-пострадалите от тази криза - гражданите с ляво самосъзнание, сред които и 

членовете и поддръжниците на БСП; отчаяните от липсата на алтернатива; обезправените, работещите 

бедни и унижаваните от десетилетия управление в името на натрупване на богатство за малцина - държат 

ключа към преодоляването ѝ и към решаване на най-спешните проблеми в обществото. 

Лява платформа „Прогрес" е неформално обединение на граждани и организации за натиск върху 

партиите, политиците и претендентите за власт вляво да предприемат курс към изграждането на единна, 

силна и модерна лява алтернатива в България. 

Източник: Информационна агенция "КРОСС", статия 

https://www.cross.bg/lyava-platforma-lyavo-1698524.html  

https://www.cross.bg/lyava-platforma-lyavo-1698524.html
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Лява платформа ”Прогрес” беше представена в София 
07.08.2022 

В Националния студентски дом се проведе пресконференция на Лява платформа "Прогрес" по повод 

предстоящите парламентарни избори. 

Неформално обединение под името Лява платформа "Прогрес" беше представено в София. 

Обединението се обявява за общи действия на граждани и организации цел ярко ляво представителство в 

политическия живот, заяви публицистът Станислав Додов. 

Според него БСП е престанала да бъде истинска лява партия: "Българската социалистическа партия – 

поне към този момент, в този ѝ вид, е само българска от трите думи в името ѝ. Нашата цел е да 

притиснем и нея, и други политически субекти да предприемат курс към истинска модерна левица", 

отбеляза Додов. 

Нямаме криза на политическото представителство, имаме изключително добре представено икономическо 

малцинство и едно тотално добре непредставено икономическо мнозинство. Това се случва по силата на 

ултра капиталистическата държава, в която живеем, която създава огромни неравенства и концентрира 

богатството в ръцете на малцина - това заяви политологът Страхил Делийски по време на 

пресконференцията на Лявата платформа "Прогрес". 

"За мен е очевидна необходимостта от всякаква форма на мобилизация, зад която стои разбирането, че 

един друг свят е възможен, че една друга държава е възможна, че други отношения са възможни“, каза 

още Делийски. Той настоя за обединение срещу капитализма. 

Зад целите на Лява платформа "Прогрес" застава и движение "Изправи се. БГ" с лидер Мая Манолова. 

Негови членове присъстваха на представянето на новата инициатива.  

По публикацията работи: Мария Йорданова. 

Източник: БНР, Програма Хоризонт, статия 

https://bnr.bg/post/101687545/lava-platforma-progres-beshe-predstavena-v-sofia   

https://bnr.bg/post/101687545/lava-platforma-progres-beshe-predstavena-v-sofia
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Резидентска програма ”StART-Up” подкрепя млади творци 
09.08.2022 

Разговор на Лъчезар Христов и Антония Каменичка с Християн Даскалов 

Стартира Резидентска програма "StART-Up" за млади творци на Националния студентски дом (НСД). 

Подробности в ефира на Радио София разказа Християн Даскалов, директор на НСД. По думите му, НСД 

е културен институт, който е създаден 1932 г. и навършва 90 години. В момента се търсят начини как да 

продължи да бъда актуален, навършвайки тази достолепна възраст. Той поясни, че Резидентската 

програма дава възможност на млади творци в рамките на цялата академична 2022-2023 г. да работят в 

НСД, като е предоставена творческа и обучителна част. 

Даскалов отбеляза, че има големи дефицити по отношение на предприемаческите нагласи и мислене 

сред младите творци и че те нямат идея, че техния продукт може да генерира стойност. Проектът 

предвижда скромен, но важен награден фонд, който да бъде основа за реализацията преди привличането 

на други страни и спонсори. 

"Ние имаме финансиране благодарение на фондация "Лъчезар Цоцорков", едни хубави и много социално 

ориентирани хора, които подкрепят такива културни проекти като нашия. Но това е следващата фаза, 

първо започваме през септември с обучения, помагаме тези идеи с творчески проекти да станат 

потенциално рентабилни и бизнес проекти, разбира се в контекста на арт-мениджмънта, и след това най-

добрите ги подкрепяме", сподели Даскалов. 

Той посочи, че има проект за съвременни певчески форми с които да се приведе хоровото изкуство до 

нови аудитории, като тук е ролята и на менторите. Поради пожар през 2001 г. сградата на НСД бива 

изоставена, а през 2018 г. започва възстановяването и дейността по културни проекти, като към момента 

освен културен елемент има и образователно-академичен. 

"С тези по-класическите театрални и експериментални проекти, които са от нашата резидентска програма 

ще търсим възможност как наистина младите артисти да ги продадат на своята аудитория така, че да има 

някаква добавена стойност, нещо по-различно. Понеже има достатъчно утвърдени театри, които си имат 

своята публика, ние не искаме да им ги вземаме, ние искаме да създадем нови публики за тези 

класически изкуства и това ще търсим с такива проекти", поясни Даскалов и допълни, че: 

"Освен, че наблягаме на взаимодействие между различни артисти от различни изкуства, искаме да 

направим взаимодействие между тях и техните публики". 

Той отбеляза, че на следващата фаза догодина предстои най-добрите студентски проекти да бъдат 

подкрепени за да направят международен дебют. 

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.  

Източник: БНР, Радио София, аудио запис 

https://bnr.bg/sofia/post/101688590/rezidentska-programa-start-up-podkrepa-mladi-tvorci   

https://bnr.bg/sofia/post/101688590/rezidentska-programa-start-up-podkrepa-mladi-tvorci
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Косите ни зелени, на главите ни антени 
29.09.2022 

“Аууу, била съм млада и руса!”, през смях възкликва симпатична жена, която се разпознава на един от 

кадрите, включен в изложбата “Български рейв архив”. Дозата носталгия в думите й е в рамките на 

нормалното и далеч не е водеща. Преживелите рейв вълната през деведесетте у нас си спомнят “онова 

време” с емоцията, която ги изключи от заобикалящата среда на една държава, тръгнала към светли 

бъднини, и с идеята, че ако поискаш, можеш да употребиш миролюбиво правото си на свобода сега, тук и 

веднага. 

“Ставах час преди училище, за да си правя бодлички на косата, представяш ли си?”, казва кураторът на 

изложбата и визуален артист Владислав Илиев - Vladzen. 

Оу, да, представям си, знам го. 

Последните години имаше опити да бъде създадена под някаква форма снимка на тази субкултура у нас, 

но до момента те не даваха резултат, като основната причина беше липсата на достатъчно визуален 

материал с уредени авторски права. Ентусиазмът на “Български рейв архив”, с който издирват и събират 

видеосъдържание, фотографии, плакати, флаери и т.н., заразява и посетителите. “Много хора ни 

предложиха неща от личния си архив, които искат да споделят, и всъщност това е едно от най-хубавите 

неща на изложбата”, казва Vladzen. А защо тя се провежда само за седмица, питаме ние, отговорът е: 

“Нито един от големите рекламодатели не се съгласи да ни подкрепи - отказите основно бяха свързани с 

пандемичната обстановка, но бяхме решени да го направим така или иначе. И не сбъркахме - дойдоха 

хора, които допринесоха за архива. Така че е напълно възможно да правим след време и други изложби. 

Благодарни сме на Студентския дом, че ни предостави пространството си, макар и за седмица. Но пък 

всичко го има и онлайн на ravearchive.space.” 

В този момент до дълга метри маса с безразборно разхърляни десетки пасове за партита някой тихо казва 

с възхищение: “Ехааа, и все пак сме оцелели след всичко това.” Споглеждаме се с разбиране, широко 

ухилени. Случило се е, да, изглежда трудно да бъде преразказано на някой от настоящото поколение. Би 

звучало като нещо от рода на “тогава беше съвсем нормално от парти да отидеш на училище или на 

работа, да имаш цветове в косата, антени по главата, светещи гривни и още по-светещи отразители по 

нещото, наречено дрехи, да си се разхождаш с тях нон стоп посред бял ден в трамвая, да танцуваш с 

часове на децибели и светлини, вече забранени от закона, на места, които до скоро са били склад за 

черни метали или фабрика за транжиране на пилета, може и подлез, надлез, окей, подземен гараж също - 

няма проблеми, да прегръщаш непознати, докато танцувате, да се усмхваш непрекъснато на всички, да си 

щастлив, да си щастлив…” 

Продължава... 

Мария Телбис. 

Източник: От града, статия 

https://otgrada.bg/modus-vivendi/kosite-ni-zeleni-na-glavite-ni-anteni   

https://otgrada.bg/modus-vivendi/kosite-ni-zeleni-na-glavite-ni-anteni
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Проект „Гласът на младите изследователи" 
08.2022 

„Асоциация на младите учени"/АМУ/ има удоволствието да покани докторанти, млади учени и студенти да 

вземат участие в изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи" 2021-2-BG01-KA154-YOU-

000039063, финансиран от програма „Еразъм+" на ЕС на 18.09.2022 г. в гр.София, адрес пл. Народно 

събрание No10, сградата на Национален студентски дом, ет. 5, Конферентна зала „8 Декември". На 

19.09.2022 г. ще се състои и финалното събитие на проекта, което ще бъде под патронажа на 

Еврокомисар Мария Габриел. 

Подробности за целта и изпълнението на проекта ще намерите в приложената официална покана на 

събитието. 

Заявление за участие можете да намерите по следния линк https://forms.gle/kpNKG5VvxXLoLUn98. 

Източник: Уеб сайт на ТУ, Кариери, статия 

https://career.tu-sofia.bg/novini/proekt-glasut-na-mladite-izsledovateli.html   

https://career.tu-sofia.bg/novini/proekt-glasut-na-mladite-izsledovateli.html
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Развигор Попов: Качвах се на кубето на “Александър Невски”, за да слушам 

хоровите изпълнения 
02.08.2022 

Направих нова песен “Пак ще дойде хубавото време”. Остава с Мими да влезем в студиото и да я 

запишем 

- С какво се занимавате сега по време на продължаващата извънредна ситуация, г-н Попов? 

- Вкъщи сме с Мими, преди няколко дни от Берлин пристигнаха дъщеря ни Ина с внучката Тайа Мей, която 

вече е на година и половина. Щяхме да ходим в Гърция, но като разбрахме какво е по границите, се 

отказахме. Вероятно ще отидем на планина, дано и морето не ни се размине тази година. Това е голямата 

ми радост в момента. 

- Дъщеря ви и съпругът ѝ Кристофър имаха планове да правят къща за гости в Ямайка, откъдето е зет ви, 

докъде стигна тази идея? 

- Къщата е готова наполовина, но тази карантина спря нещата. Ние не можем да отидем там, той пък сега 

няма как да дойде в Европа. Когато тук избухна вирусът, там нямаше, но някаква англичанка го пренесла в 

страната и въведоха много строги мерки. Пускат туристи, но те са отделени в хотелите и нямат право да 

напускат курортната част. 

- Със съпругата ви Мими Иванова преподавате на деца, заради пандемията минахте ли на онлайн уроци? 

- Да, и сега така продължаваме. Имам детски “Театър на песента” към театралния колеж “Любен Гройс”, 

но сградата ще бъде основно ремонтирана и трябваше да изкараме всичкия реквизит, гардероб и т.н. 

Останахме бездомни, няма къде да отидем заедно с целия инвентар. В “Младост” пък имахме чудесно 

място за репетиции с вокалната група, с всички удобства. Тези помещения скоро ще ги събарят и 

трябваше и оттам да се изнесем. И тук нещата се объркаха, но и без друго сега не може да се репетира 

групово. Надяваме се заедно с отминаването на пандемията да имаме и подходящи помещения за 

репетиции. Но школата ни за пеене и пиано в читалище “Цанко Церковски” в центъра функционира и през 

новия сезон ще работим, ако не ни спре някоя дълга карантина. Тогава ще продължим онлайн, както и 

сега го правим. 

- Не може ли да вземете зала под наем в някое читалище? 

- Ще опитаме. С колеги основахме читалище “Камбани”. Кметът на район “Младост” има желание да ни 

предостави един трафопост, но покривът е протекъл, трябва да се ремонтира, а това е доста скъпо. Ако 

успеят инициаторите на читалището да намерят спонсори, ще го направят до есента и ще продължим с 

групата талантливи деца. Така е положението сега - всички пострадахме. Мерките, които взеха, бяха 

сурови, но пък и вирусът е много страшен, не е шега работа. 

В момента Развигор Попов и съпругата му Мими Иванова се радват на дъщеря си Ина и внучката Тайа 

Мей, които пристигнаха от Берлин. 

В момента Развигор Попов и съпругата му Мими Иванова се радват на дъщеря си Ина и внучката Тайа 

Мей, които пристигнаха от Берлин. 

- Задават ли се нови песни? 

- Навърших 80 години и по традиция на всички кръгли годишнини правим голям концерт в зала 1 на НДК. 

Запазил съм я за 12 април догодина, тази нямаше как. Но не се знае дотогава какво ще е положението. 

Иначе направих една нова песен, но Мими се занимава сега с дъщерята, с внучката и няма време да я 

научи. Напоследък си правя всичко сам - музика, текст, аранжимент. Имахме една песен - “Вече свърши 

хубавото време”, по текст на Богомил Гудев, който вече не е между нас. Тази, която направих сега, се 

казва “Пак ще дойде хубавото време”. 

С голяма любов я написах 

и Мими много я хареса. Остава да влезем в студио и да я запишем, надявам се да стане скоро. Преди два 

месеца Мими пусна една нова песен по музика и текст на Иван Беловски и аранжимент на Кирил Иванов, 

и моя милост. Харесваме я и ще ни върши работа в концертни участия. 

- Работите ли и с други изпълнители 
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- Да, но в момента всички са притеснени. На този етап всички са в едно такова безтегловно състояние. 

Коллеги на Мими очакват песни от мен, а и самата тя има няколко полуготови, в проект. Сега малко ще 

обърнем внимание на лятото и скоро ще продължим, за да ги довършим. 

- С новите звезди опитвали ли сте да работите? 

- Те се развиват много добре, възхищаваме им се, но сме далеч от тях, няма смисъл да пробваме. 

Единствената, за която бих написал нещо, и то с огромно удоволствие, е нашата племенничка - Деси 

Слава. С нея се работи много приятно. Освен че пее прекрасно автентични народни песни, невероятно 

изпълнява също блус, джаз. Страхотия! Много си допадаме с нея. За съжаление все не ни остава време 

да стигнем до някакъв краен продукт, заети сме и се разминаваме. А и този продукт няма да е 

комерсиален, ще е за удоволствие, вероятно затова не си даваме зор. 

А по отношение на блуса и джаза имам един сантимент. Васко Кръпката има прекрасен бар. Там всеки 

месец правим възпоменателна вечер с песни на Гошо Минчев. А пък последните пет години от живота на 

Гошо ги изкарахме двамата, бяхме неразделни. Направихме група - “Полезни изкопаеми”, аз свирех, той 

пееше. 

- Защо се кръстихте така? 

- Бяха ни поканили на блус фестивал в Бургас. Там се бяха събрали все млади хора, около 20-годишни, от 

цяла България, Македония и Сърбия. И ние там. Вечерта водещият обявява всяка група и наближава 

нашият ред. Докато чакаме отстрани, той ни попита как се казва групата. Гошо каза: “Като ги гледам тук 

тия младоци, ние с белите коси сме изкопаеми”. Аз добавих, че сме полезни изкопаеми. В това време ни 

дойде редът и водещият обяви: “И сега група “Полезни изкопаеми”. Така тръгна и работихме с това име 

няколко години. Сега групата, в която свирим с Васко Кръпката и още няколко много добри музиканти, се 

казва ГМО - Георги Минчев оркестра. Но клубът е малък и с мерките за безопасност, при които трябва да 

се спазва дистанция, няма смисъл да се правят участия. Като беше най-затегнатото положение, правихме 

онлайн концерт, после мислехме да го изнесем навън, но е много сложно. 

- В момента само откритите сцени са вариант. 

- Много е скъпо, кой ще го плати?! По морето си вървят турнетата на младите изпълнители, те имат силна 

подкрепа и на общините. 

Но ние нямаме продуценти, пиари 

Има един-единствен - Влади Славов, който организира такива концерти, но тази година по всяка 

вероятност няма да рискува. 

- Не сте ли обсъждали с колегите от вашето поколение да се съберете и да работите с един общ 

продуцент? 

- Всеки се оправя, както може. Но хората не са ни забравили, от време на време се обаждат да ни канят. 

Имаме си покани, Мими обаче категорично отказва на тези, на които публиката е под 30 години, защото не 

ни познават и не знаят песните ни. Но пък нашата си публика много ни обича, зарежда и тонизира. Запее 

ли Мими, и още с първите думи започват с нея и изкарват до края цялата песен. Често имаме такива 

участия, правят ни много щастливи. Задължени сме на нашата публика и съм обещал да направя още 

нови песни за тях. 

- Ваши колеги казват, че Мими Иванова е певицата, която няма един грешен тон в изпълненията си. 

- Подготвена е от малка. Започнала е с акордеон в Хисаря. Завършила е музикална гимназия в Пловдив 

със специалност оперно пеене и постановка. После и естрадния факултет в Музикалната академия при 

Ирина Чмихова, която беше изключително перфектна изпълнителка.На младини, когато започнах да 

работя с Лиана Антонова, Лени Вълкова, Мария Косева, всички те бяха перфектни. Мими Николова, Леа 

Иванова - също от предишното поколение, и те бяха безупречни. Сега например съвременната 

компютърна техника позволява един певец пред микрофона да изпее няколко фалшиви тона, които после 

се изчистват. Затова много изпълнители не си позволяват да пеят на живо, а само си отварят устата. Но и 

те си имат своята публика, своя успех. А Мими ще се учуди, ако поискат да ѝ поправят някой тон. Още 

като се записваше на магнетофон - тя освен в България е записвала в Германия, в Унгария - за една 

песен се даваха четири часа студийно време. Обикновено изпълнителите записваха едно парче на части. 

При Мими това не важи, тя влиза в студиото, разпява се, прави кратка репетиция само за да балансират 

микрофона ѝ, след това от раз изпява песента. Най-често само по един път. Това, което някои вършат за 



 

162 

www.studenthouse.bg 

четири часа, тя го прави за няколко минути, колкото трае парчето, и си тръгва. Няма фалшив тон, 

преработка, всичко е много точно. Удоволствие за тонрежисьорите! 

Тя има и едно друго важно качество, може да изпее всички допълнителни гласове, които се пеят от група. 

Харесва ми още нещо, което - актьорски талант. Направил съм много песни, чийто текст е от първо лице, 

има история. Всъщност много от песните ми са сюжетни. И използвах една тънкост- тя да рецитира най-

вълнуващата част от песента. 

Това въздейства много силно. В новата ни песен също има такива моменти. 

- Как започнахте да се занимавате с музика? 

- Майка ми е библиограф и се пенсионира като журналист в БТА. Баща ми е завършил семинария, после 

богословие. Дядо ми, който беше поп, мечтаел и синът му да тръгне по този път, да пее в църквата. Но 

той пък започнал да изпълнява светска музика в най-различни състави. Става тенор в ансамбъла на 

армията, после дирижира различни хорове. Израснал съм в такава обстановка, все съм слушал хорово 

пеене. Ваканциите изкарвах в село Ресилово по жътва и жетварките там пееха шопски фолклор. По някое 

време баща ми беше втори диригент на хора в храм-паметника “Александър Невски”. Аз се качвах на 

кубето, за да слушам изпълненията. 

Когато бях в първи клас, легендарният основател на хор “Бодра смяна” Бончо Бончев създаде детска 

школа към Консерваторията. Явиха се стотици деца, трябваше да се отсеят 30-40, а аз бях на първо 

място. Много ме канеше в “Бодра смяна”, но не исках, предпочитах да си свиря на пианото. Баща ми беше 

взел такъв инструмент под наем, нае учителка, аз обаче мразех нотите и настоявах сам да импровизирам 

Много ми лягаше, каквато мелодия чуех, веднага я възпроизвеждах. Не ми трябваха ноти и учителката 

много разочарована каза на баща ми, че няма да ми преподава, защото съм искал да свиря по слух. След 

една година ми дойде акълът в главата и започнах сам да се опитвам да чета ноти. Ходех и на солфеж в 

школата на Бончо Бончев, така започнах да свиря по ноти и баща ми взе друга преподавателка. 

Между 14-ата и 18-ата си година свирех по заведения. Най-често бях в едно, което се намираше на 

езерото “Ариана”, беше една дъсчена постройка, през зимата имаше печка кюмбе, зъзнехме и свирехме. 

Където нямаше пиано, свирех на акордеон. Бях станал виртуоз, защото основните ми ангажименти бяха 

на танцови забави, а там нямаше пиано. Изпълнявахме джазови теми, без да репетираме, това бяха 

стандарти, които всеки ги знаеше. 

После тръгнах по барове, нощни клубове. И още в първи курс в Консерваторията започнах да работя в 

бар “Астория”, където солистка беше Лиана Антонова. Но това ми пречеше на следването, защото 

работех до 4 ч през нощта, в 5 се прибирах и в 7 бях на лекции. Имаше опасност да ме изключат. 

Една вечер пристигнаха двама млади мъже, седяха цяла вечер в бара. Единият, по-младият, ми направи 

впечатление, че е много елегантен, одухотворен и красив. После се оказа, че сме връстници, 20-годишни. 

След като приключихме с изпълненията си, той ме покани на тяхната маса и се представи: “Аз се казвам 

Емил Димитров, син съм на факира Мити”. Другият също се представи – Васил Андреев. Оказа се, че са 

ме прослушвали. Казаха, че отскоро работят с квартет “Мелоди”, но техният пианист се разболял и им 

трябва нов, който да може да свири и на акордеон. Добавиха, че са възхитени от мен, и ме поканиха да 

работя с тях – два-три пъти в седмицата в читалища по градовете. Обясниха, че вечер концертите 

приключват рано, така че ще мога да си лягам навреме и да ходя на лекции на другия ден. Отговорих, че 

напълно ме устройва. Солистка им беше звездата Мария Косева, съпруга на Никола Анастасов. А Емил 

беше още начинаещ, беше ѝ подгряващ. Пееше италиански и френски шансони, по това време имаше 

само една-две песни. Като напуснах бар “Астория”, Лиана малко ми се разсърди, но им намерих друг 

пианист –Иван Пеев, бившия съпруг на Лили Иванова, и той чудесно се справи. 

Така ми тръгна, работих с тях три години, правихме турнета в чужбина, едно от тях беше много голямо - в 

Съветския съюз. Там дойде и факирът Мити, участва в шоупрограмата на концерта, с нас бяха и сестри 

Кушлеви. 

Но групата започна да поема много ангажименти - в Чехия, Унгария. Това се оказа проблем за мен, 

започнах да презаписвам Консерваторията заради тези пътешествия и ги напуснах, за да завърша. 

- Напуснахте работата си с Емил Димитров заради Консерваторията? 

- Да, баща ми държеше да имам диплома, тогава това беше много важно. Пък и аз обичах да ходя на 

лекции, някои предмети ми бяха много интересни и полезни - хармония, дирижиране, солфеж, 

аранжиране, ходех с удоволствие. 
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Една година бях без работа и от Студентски дом на културата ме поканиха да ръководя техния самодеен 

състав, който нарекохме “Стакато”. И така още като студент станах щатен диригент. Като завършихме 

всички, престана да е самодеен и се превърна в професионален. Негов инициатор и основател беше Иван 

Пендачански, бащата на Александрина Пендачанска. 

Изкарах 10 години с тях, но се разделихме, защото с Мими решихме да си направим своя рок група. 

Нарекохме я “Старт”. Имаше текучество, тогава беше така. Но това ни поддържаше в добър тонус, защото 

всеки човек внасяше по нещо ново в групата ни. 

- Как се промениха нещата, след като дойде демокрацията? 

- Навремето мениджър ни беше Концертна дирекция, тя се грижеше за нас, осигуряваше ни транспорт, 

концерти, хотелите и в България, и в чужбина. Имахме и помещения за репетиции. Ние само пеехме, 

свирехме и получавахме хонорари, нямахме никакви грижи. Но дойде демокрацията, Концертна дирекция 

се разтури и останахме без работа. 

Едно време музикантите бяхме привилегировани по отношение на пътуванията, имахме договори за 

навън и можехме да пътуваме в Западна Европа. Работехме за много добри хонорари в денсклубове и 

всичките ни пари отиваха за скъпа апаратура, за озвучаване, осветление и т.н. С нея можехме да правим 

големи концерти дори на стадион. Бях финансирал почти всичко сам. 

Последният ни концерт беше в зала “Христо Ботев” в Студентския град и оставих в мазето цялата техника. 

Но след няколко месеца шефът на залата ми звънна да си я прибера, защото някакви мутри искали да 

наемат помещенията. Имам голям гараж и го препълних догоре. Започнах едно по едно да разпродавам 

тези скъпи неща, но вървеше инфлацията и ако вчера съм продал нещо за 5000 лв., на следващия ден за 

тях можеш да си купиш само два хляба. И така продадох всичко, а накрая останахме на нулата, без пари. 

В този момент това ни съсипа, бяхме наникъде. Но човек, като падне, се изправя. Започнахме да търсим 

други начини. Полека-лека основахме театъра, музикалната школа, те ни хранеха дълго време. Аз ходех 

да свиря на пиано в чужбина, основно във Виена. Но работата ни вече беше основно педагогическа. В 

школата по пиано в читалище “Цанко Церковски” имахме много талантливи ученици. Но напоследък 

интересът към този инструмент вече е почти нулев. За сметка на това към пеенето е огромен, всяко второ 

дете иска да пее. 

Мой ученик е Петър Алексиев, вече известен композитор, който през 2017 г. спечели наградата на журито 

и наградата на публиката в конкурса “Бургас и морето”. Михаела Маринова също беше при мен на уроци 

по пиано. Страхотна е! Учениците на Мими пък печелят награди в певческите конкурси. Една от 

възпитаничките ѝ сега ще участва в “Канада търси талант”. Общуването с децата ни прави млади, имаме 

много силна връзка с тях и се чувстваме полезни, реализирани и щастливи. 

Източник: 24 часа, статия 

https://www.24chasa.bg/mneniya/article/8868534   

https://www.24chasa.bg/mneniya/article/8868534
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Шефа на танца -  Филми и сериали 
09.09.2022 

"Да посееш изкуство, да пожънеш любов..." 

Документален филм 

Сценарист и режисьор: Ники Шуманова 

Филмът е посветен на 94-тата годишнина на акад. Иван Тодоров – доайенът на българския танц. 

Историята следва личните му спомени от далечната 1922 година до днес, с професионалния му опит в 

изграждането на българско сценично изкуство. Пътят му започва от мегдана на село Стряма и стига до 

легендарните три биса на сцената на Болшой театър. 

 "Благодарение на Иван Тодоров и шепа български патриоти, България днес има фолклор и традиции“. 

С всеотдайност Иван Тодоров успява да пренесе това културно богатство във време, когато много 

държави са го изгубили. 

Ученици, колеги и приятели изразяват своята благодарност и признание към неговия талант и значимост - 

Нешка Робева, Михаела Филева, Заки Соколов и най-вече Ники Шуманова, която посвещава този филм на 

"Шефа на танца", защото 

"В живота има много шефове, но Иван Тодоров е единствен". 

Шефа на танца| Национален студентски дом. 

Източник: БНТ1, филм, аудио запис 

https://bnt.bg/news/shefa-na-tanca-309363news.html   

https://bnt.bg/news/shefa-na-tanca-309363news.html
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Единадесетокласникът Константин Йорданов от Математическа гимназия "Баба 

Тонка" ще вземе участие във финалното събитие на проекта “Гласът на младите 

изследователи” днес 
18.09.2022 

„Асоциация на младите учени“ /АМУ/ покани докторанти, млади учени и студенти да вземат участие в 

изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063, 

финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС на 18.09.2022 г. в гр.София, адрес пл. Народно събрание No10, 

сградата на Национален студентски дом, ет. 5, Конферентна зала „8 Декември“. 

Единадесетокласникът Константин Йорданов от Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе представи 

своята иновативна разработка за биопластмаса KELBI и ще вземе участие във финалното събитие на 

проекта “Гласът на младите изследователи”, който се провежда на 19.09.2022 г. в София под патронажа 

на Еврокомисар Мария Габриел. 

Вадим Рошманов, председател на Асоциация на младите учени и инициатор на проекта „Гласът на 

младите изследователи“ връчи сертификати за участие в Работните ателиета на Константин, част от 

новото поколение български учени. 

Основната дейност на АМУ е функционирането й като научно-изследователска организация с аналитичен 

център (Мозъчен тръст), който активно използва съвременни технологии и иновации за последователно 

проучване, анализиране, синтезиране и поддържане на база данни с цел предвиждане на социални, 

обществени, икономически, политически процеси и отношения, формирани през периодите на развитие и 

задълбочаване на различни интеграционни процеси в България и в света. 

Източник: Rousse.Info, статия 

https://rousse.info/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B9%D0%BE%D1%80/   

https://rousse.info/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B9%D0%BE%D1%80/
https://rousse.info/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B9%D0%BE%D1%80/
https://rousse.info/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B9%D0%BE%D1%80/
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Европейски дни на наследството – София 2022 
15.09.2022 

Тазгодишното издание на събитието на тема „Устойчиво културно наследство“, организирано от 

Френският институт в България в партньорство с Министерство на културата и Столична община, има за 

цел да покаже връзката между опазването на културното наследство и устойчивото екологично бъдеще. 

Културното наследство е богато на уроци за изграждане на устойчиво бъдеще и според ЮНЕСКО то 

обхваща както видимото наследство, като картини, паметници или подводни останки на кораби, така и 

невидимото, като ритуали и традиции. Само в Европа има стотици съкровища на културата и чудесно 

момент за запознаването с тях са Европейските дни на наследството 

Дните, които традиционно се провеждат от август до октомври, имат своето първо издание през 1985 г. по 

инициатива на Съвета на Европа, към която Европейската комисия се присъединява през 1999 г. 

Европейските дни на наследството имат за цел повишаване на познанията на европейските граждани за 

богатството и културното многообразие на Европа, както и противопоставяне на расизма и ксенофобията 

и насърчаване на по-голяма толерантност в Европа и извън нея. 

В рамките на програмата на „Европейски дни на наследството – София 2022“, която ще намерите тук, 

участват повече от 30 сгради със забележителна архитектура, които ще разкрият своите тайни на 

софийската публика. 

Локации 

1. БАН – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей 

ул. „Московска: № 6А 

събота 17 септември: 10:00 – 14:00 ч. 

2. Баня Баши джамия 

бул. „Мария Луиза“ № 14 

събота 17 септември: 10:00 – 15:00 ч. 

3. Боянска църква – филиал на Национален исторически музей 

ул. „Боянско езеро“ № 3 

събота 17 септември: 09:30 –18:00 ч. (каса до 17:30 ч.) 

Безплатен вход за деца, ученици и студенти, за всички останали 1 лв. 

4. Българска академия на науките с библиотека 

ул. „15 ноември“ № 1 

събота 17 септември: 10:00 – 15:00 ч. 

Изложба на тема: 130 години списание „Мисъл“ – ярка българска диря в европейското културно 

наследство 

5. Българска национална телевизия 

ул. „Сан Стефано“ № 29 

събота 17 септември: 15:00 – 16:00 ч. 

Програма за посещение: 

15:00 – 15:10 – пристигане и регистрация на посетителите 

15:10 – Разходка на групата в студио, апаратна, нюзрум 

16:00 – край на посещението 

*Групата може да е максимум до 15 човека. 

**Разговорите с гостите ще се осъществява само на български език. 

6. Военна академия „Георги С. Раковски“ 

бул. „Евлоги Георгиев“ № 82 
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събота 17 септември: 10:00 – 15:00 ч. 

7. Държавен културен институт към МВнР – Галерия „Мисията“ 

ул. „Александър Жендов“ № 2 

събота 17 септември: 

11:00-12:00 ч. Обиколка на скулптурния парк на МВнР (Събиране на входа за посетители на ул. 

„Александър Жендов“ 2 в 10:45 ч.) 

10:00-13:00 ч. Галерия „Мисията“ – изложба живопис „Близост“, Яшарали Тахир (Турция) и Иван Милушев 

(България) 

8. Исторически маршрути с архитект Здравко Петров 

Исторически маршрут. Посетете сайта и се запишете: historicalroutes.bg 

събота 17 септември: Начало 11:00 ч. Исторически маршрут „Софийски домове“ 

неделя 18 септември: Начало 11:00 ч. Исторически маршрут Софийски „дворци“ 

9. Концертен комплекс „България“ 

ул. „Аксаков“ № 1 

събота 17 септември: 10:00 – 17:00 ч. На всеки кръгъл час – група за посещение с придружител 

Неделя 18 септември: 10:00 – 17:00 ч. На всеки кръгъл час – група за посещение с придружител 

10. Къщата на София 

ул. „Миджур“ № 12 

събота 17 септември: 10:00 – 18:00 ч. Семинар за нестинарството 

11. Музей „Борис Христов“ 

ул. „Цар Самуил“ № 43 

събота 17 септември: 16:00 – 20:00 ч. Представяне на филма „Сбъдване на мечти“, посветен на 

дарителската воля на Борис Христов и нейното осъществяване чрез творческата енергия на новите 

поколения артисти. Начален час на прожекциите: от 17:30 часа и от 18:30 часа 

12. Музей за историята на радиото в България „Проф. д-р Веселин Димитров“ към Софийския университет 

„Св. Климент Охридски” 

ул. „Московска“ № 49, Факултета по журналистика и масова комуникация 

събота 17 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

13. Музей на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

бул. „Цар Освободител“ № 15 

събота 17 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

14. Национален археологически институт с музей – БАН 

ул. „Съборна“ № 2 

събота 17 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

Изложби: 

„Доспехите на тракийските воини“, 

„Време, материя и дух. Реставрацията в Националния археологически институт с музей при Българската 

академия на науките“ – последни дни преди края на изложбата, „Българска археология 2021“ – последни 

дни преди края на изложбата 

15. Национален исторически музей 

ул. „Витошко лале“ № 16 

събота 17 септември: 9:30 – 18:00 ч. 
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Безплатен вход за деца, ученици и студенти, за всички останали 1 лв. 

16. Национален литературен музей – Къща музей „Никола Вапцаров“ 

ул. „Ангел Кънчев“ № 37 

събота 17 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

Изложба „Литературна София“. Изложба фотографии на Иван Шишиев, реализирана с подкрепата на 

Фондация „Прочети София“. Изложбата съдържа снимки на знакови литературни места в столицата, както 

и експонати от къщите музеи на българските класици: Пейо К. Яворов, Петко и Пенчо Славейкови, Иван 

Вазов, Христо Смирненски, Никола Й. Вапцаров, Димитър Димов. 

17. Национален литературен музей – Къща музей „Пейо К. Яворов“ 

ул. „Г. С. Раковски“ № 136 

събота 17 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

„Писателското кафене“ – Временна експозиция на уголемено копие на известния шарж „Кафе-

сладкарница „Цар Освободител“ на Александър Добринов, с възможност посетителите да се снимат пред 

него. 

18. Национален литературен музей -Къща музей „Петко и Пенчо Славейкови“ 

ул. „Г. С. Раковски“ № 138 

събота 17 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

„От раклата на Славейкови“ – временна изложба и ателие по ръкоделие. Ще бъдат показани подбрани 

експонати от етнографската колекция на Славейкови. Тематична беседа за историята на музея и 

колекцията, ателие за изработване на елементи от традиционна българска шевица… 

19. Национален музей „Земята и хората“ 

бул. „Черни връх“ № 4 

събота 17 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

17:00 ч. Концерт орган и пиано на Росен Драганов и Янко Маринов. Вход свободен. 

Постерна изложба „120 години Софийски арсенал“. Временни изложби: „Нови постъпления 2022“, „Луна 

16“ и приносът на българските геолози в изследването на Луната, „Злати Златев – 40 години посветени на 

събирането на български минерали“, „Метеорити“. На 17 септември билетите за всички посетители (с 

изключение на безплатните) ще бъдат с цена 1.00 лв. 

неделя 18 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

Постерна изложба „120 години Софийски арсенал“. Временни изложби. 

20. Национален студентски дом 

пл. „Народно събрание“ № 10 

събота 17 септември: 17:00 – 20:00 ч. Обиколки с гид – 7 групи на всеки 30 мин. 

неделя 18 септември: 11:00 – 14:00 ч. Обиколки с гид – 7 групи на всеки 30 мин. 

21. Национална галерия – Двореца 

пл. „Княз Александър I“ № 1 

събота 17 септември: 10:00 – 14:00 ч. 

22. Регионален исторически музей – София / Археологически парк „Западна порта на Сердика“ 

ул. „Княз Борис I“ № 146 

събота 17 септември: 09:00 – 18:30 ч. Безплатна обиколка с беседа в 18:00 ч. 

неделя 18 септември: 09:00 – 18:30 ч. Безплатна обиколка с беседа в 18:00 ч. 

23. Софийска градска художествена галерия 

ул. „Ген. Гурко“ № 1 
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неделя 18 септември: 11:00 – 18:00 ч. 

24. Софийска опера и балет 

ул. „Врабча“ № 1 

събота 17 септември: 11:00 – 13:00 ч. 

Лице на събитието – младата солистка на Софийската 

опера Станислава Момекова. 

Брой посетители: 2 групи до 20 човека 

Първа група: 

11:00 – 12:00 ч. – Централно фоайе, първи балкон + ВИП ложа 

„Операта отблизо“ тур зад кулисите разходка до сцената 

Втора група: 

12:00 – 13:00 ч. – Централно фоайе, първи балкон + ВИП ложа 

„Операта отблизо“ тур зад кулисите разходка до сцената 

Посещения ще се извършват само след предварително записване на имейл 

reservations@operasofia.bg, както и на тел.: 02 / 800 63 67. 

25. Софийска синагога 

ул. „Екзарх Йосиф“ № 16 

неделя 18 септември: 09:00 – 17:00 ч. 

Посетителски групи с екскурзовод: 11:00 и в 15:00 ч. 

26. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

бул. „Цар Освободител“ № 15 

събота 17 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

    Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми 

    Библиотека 

    Музей по палеонтология и исторична геология 

    Ректорат 

27. Френска резиденция 

ул. „Оборище“ № 27-29 

събота 17 септември: 10:00 – 13:00 ч. 

неделя 18 септември: 10:00 – 13:00 ч. 

28. Централен дом на Съюза на архитектите в България 

ул. „Кракра“ № 11 

събота 17 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

неделя 18 септември: 10:00 – 18:00 ч. 

29. ДКИ Къща музей „Панчо Владигеров“ 

ул. „Якубица“ 10 

събота 17 септември: 11:00 – 18:00 ч. Постоянна експозиция на музея, както и нейното разширение чрез 

дигиталния архив, достъпен към настоящия момент само на територията на музея. 

30. VIVACOM Art Hall Oborishte 5 

ул. „Оборище“ № 5 
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събота 17 септември: 11:00 до 18:30 ч. 

31. Католически катедрален храм „Св. Йосиф“ 

ул. „Княз Борис I“ № 146 

събота 17 септември: 7:30 – 19:00 ч. 

8:00 ч. и 18:00 ч. – Литургии 

15:00 ч. – Церемония за сключване на църковен брак 

неделя 18 септември: 8:00 – 19:00 ч. 

Тържествени Свети Литургии: 9:00 ч. – на полски език, 10:30 – на български език, 12:00 – на английски 

език, 18:00 ч. – на български език 

32. Централен военен клуб 

бул. „Цар Освободител“ №7 

събота 17 септември: 10:00 – 16:00 ч. – зала Концертна 

неделя 18 септември: 10:00 – 16:00 ч. – зала Концертна 

33. Българско национално радио 

бул. „Драган Цанков“ №4 

събота 17 септември: 11:00 – 12:30 ч. 

Студиата на БНР, включително емблематичното Първо студио на БНР 

34. Посолство на Република Сърбия 

ул. „Велико Търново“ №3 

събота 17 септември: 11:00 – 15:00 ч. 

Източник: creativeeurope.bg, статия и програма 

https://creativeeurope.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8   

https://creativeeurope.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8
https://creativeeurope.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8
https://creativeeurope.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8
https://creativeeurope.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8
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Шоуменът на Варна Кирил Аспарухов: Отвлякох Людмила Гурченко, за да я 

заведа в Девня 
11.08.2022 

Кирил Аспарухов, прочут варненец, шоумен N 1 на морската ни столица,  се готви за 75-тия си юбилей. В 

чест на събитието пише книга,  в която ще има по едно стихотворения за всяка година от живота му.   

Артист, макар и  без диплома, той е посветил на сцената почти седем десетилетия. Освен това е 

журналист, спортен коментатор, телевизионен водещ, церемониалмайстор, приятел на звездите, 

организатор на културни събития, носител на няколко високи държавни отличия. Със  „Златен век“   МК  го 

удостои само преди няколко месец. Мотивите: Половин век отдаденост на духовния  свят на Варна.  Та,  

ако трябва да обобщим:  Кирил Аспарухов  днес е  пенсионер-вундеркинг, който спокойно може да полегне 

на лаврите си, но няма никакво намерения да го прави. 

Преди да стане прочут варненец обаче, Аспарухов се е родил в Петрич, което донякъде обяснява и ината, 

и  таланта му.  Кратка справка показва, че негови съграждани са:  примата Вера Кирова, актрисите Катя 

Паскалева и   Виолета Донева, поетът Евтим Евтимов , певците Илия Луков и Володя Стоянов, Шкумбата. 

Така че след като  си дишал един въздух с тези колоси, няма как да не ти се иска да си като тях. За първи 

път Кирчо  се качва на сцена, когато е  на четири години. Рецитира „Вяра“, въпреки че  е знае нито кой е 

Вапцаров, нито какво е  вяра. 

В Благоевград завършва  първата школа по модерни танци в страната. Тя е  създадена да 

противопейства на „лошите“ рокендрол и  туист. Затова се учат : джинка, пиринка , хали-гали, медисон и 

други прогресивни танци. През 1966 година Аспарухов е приета за  танцьор в представителния ансъмбъл 

към Студентския дом на културата.  Като солист на трупата участва в концерти, турнета, снимат го в 

новогодишните програми на телевизията,  във филма „Процесът“ с първата „Мис България“ Бранимира 

Антонова. Но... 

- Г-н Аспарухов, защо,  след като толкова сте обичали сцената и театъра, не сте кандидатствали във 

ВИТИЗ? 

- Въпреки,  че печелех конкурси за рецитация, любимият ми  учител по литература Димитър Гонов  ми 

каза,  че не ставам за актьор: Бил съм грозен и съм имал  дефект в говора. 

- И това  ви е било достатъчно, за  да ви спре от мечтания път? 

- Аз много му вярвах. Имах счупен нос от бокс. Решиха да го оправят, но не се получи. Станах още по-

грозен. Посъветваха  ме да си направя  пластична операция, но в крайна сметка реших да си остана така. 

Веднъж отгърнах  една книга и там пишеше: „Мечтата на грозния.“ Ужас. След като прочетох романа и 

гледах филма „Парижката света Богородица“ си помислих: Боже, наистина ли  съм такъв Квазимодо. 

Въпреки това обаче, тайно се надявах,  че някой ще ме докосне по рамото и ще ми каже:  „Трябваш ми за 

моя филм или пиеса.“ Това не стана, но днес всички знаят, че Аспарухов е артист. 

- Така е, но в дипломата ви за висше образование пише: „Геодезист“. С какво ви привлече тази професия? 

- Кандидатствах архитектура, но не ме приеха.  Истината е, че като  съм попълвал документите съм 

сбъркал геологията с геодезия, а както точно значеше тя, не знаех. 

- Но точно тази геодезия ви праща във Варна? 

- Назначиха ме за  началник на строителната лаборатория на „Аспарухов мост“. Работниците се шегуваха, 

че  е кръстен на мен. Правихме проби на пътната настилка. Използвахме най-авангардната техника. 

Денем работех нещо, което не ми харесва, но вечер се раздавах на танцувалните сцени.  Изкарах три  

години, докато ме  съкратиха. Нямах варненско жителство. 

- Спасявате се в  Девня, като  ставате главен специалист по културата на „Содовия завод“. Там повече ли 

ви харесваше? 

- 18 000 варненци работеха в този завод. Аз им заведох на крака: Невена Коканова, която ми стана и кума, 

Георги Георгиев- Гец , Йорданка Кузманова, Искра Радева, Прешъс Уилсън от „Иръпшъните“. Много са.  

Който съм поканил,  не ми е отказал. Тези гигантски звезди идваха  на среща с работниците без хонорар, 

на бригадирски начела.  Тогава най--големите вестници в България написаха, че съм  културномасовикът 

на Девня. 

-Но заради „отвличането“ на Людмила Гурченко почти  се е стигнало до дипломатически скандал? 
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- Тя дойде на премиерата на филма  за Димитър Благоев -„Мечтатели“. Там имаше роля. Пристигна и се 

скри. Нищо не се споменаваше   за програмата й.   Знаехме само, че няма право да напуска Варна. След 

дълго  разследване научих коя е стаята й в хотела. Почуках на вратата с голяма китка в ръка и зачаках. Тя 

отвори и реакцията й беше страховита. Кой сте вие - разкрещя се?-  Хвърлих китката и избягах. 

- Това не ви ли беше достатъчно, за да се откажете? 

- Вторият път я  причаках в ресторанта. Залата бе празна. Само тя и преводачката й. Сервитьорът отказа 

да ги обслужи,  защото идват късно. Аз се намесих,  вдигнах му скандал. Използвах суматохата и  седнах 

ма масата им, като се извиних, че  обяда им ще закъснее.   Играх го управител на заведението. После 

изведнъж се разкрих. Попитах я,  дали е намерила китката ми, след сутрешната ни среща? Тя се усмихна. 

И започнах агитацията: Елате в Девня. -Успех никакъв.  -Но това долината на голямата химия,  на бавната 

смърт- продължих. - И вие искате да ме заведете там- подскочи Гурченко?-  Аз не съм мечка, за да ме 

показвате. 

Осъзнах какъв автогол съм си вкарал, но не спрях:  Хората там ви обичат. За съжаление те са на работа и  

не могат да дойдат и гледат филма ви. Затова вие елате. Най-после чух: Договорихме! - и си отдъхнах. 

Беше фантастична среща. Гурченка се впусна в спомени от детството си, войната, говори за баща си , 

беше откровена и разчувствана. Когато свърши  беше неадекватна, не даде нито един автограф, с никой 

не се снима. На изпроводят погледът й спря на един от руските специалисти. Той й се усмихна.: - 

Познаваме ли се-попита го? - Да. -  отвърна инженерът- В Ростов на Дон живеем на една улица. 

- Тази ли беше най-трудната ви акция? 

- Не. Категорично интервюто ми със Силви Вартан.  Към нея  съм пътувал още от студентските си години, 

когато я видях във филма  „Търсете идола”.  Организаторите на концерта й във Варна, използваха богат  

арсенал от номера , за да я скрият  от журналистите, като  провалиха  всички  предварително предвидени 

с нея срещи. Аз пък  ги заплаших, че  по време на концерта ще обявя,  че в  „Двореца на спорта“ има 

бомба. Казах им, че нищо не може да  ме спре. Така си извоювах обещанието за среща. На другия ден. 

Часове преди заминаването си, във фоайето на хотела ,  госпожа Вартан идваше към мен. Беше  с плитка 

на една страна,   огромен антураж и малко кученце. И всичко завърши блестящо. Нещо повече. На 

финала си сменихме ролите и тя ми зададе няколко въпроса.  Подарих й томче с мои стихове и 

интервюта, а тя се разписа върху биографичните си книги, които пазя като скъпи реликви. Още ли имате 

мерак  да танцувате? 

Да. И сега душата ми танцува, но нямам тази издръжливост. Танцувал съм на централния площад във 

Варна. Изгониха ме. В мраморното фоайе  на Стокхолмската  гара обаче, ми ръкопляскаха. Беше 

предизвикателство. Със  стъпките на английски валс, с въображаема партньорка и музика стигнах до 

касата,  за да питам в колко часа тръгва влака  за Осло. 

- Как изглеждат стиховете на един 75 годишен поет? 

- Усеща се тъгата, болката от разминаванията, от неразбиранията... Носталгични са,   но за сметка на 

това истински и  плющят като шамари. 

Интервю на Исак Гозес. 

Източник: Блиц БГ, статия 

https://blitz.bg/intervyu/shoument-na-varna-kiril-asparukhov-otvlyakokh-lyudmila-gurchenko-za-da-ya-zaveda-v-devnya_news902902.html   

https://blitz.bg/intervyu/shoument-na-varna-kiril-asparukhov-otvlyakokh-lyudmila-gurchenko-za-da-ya-zaveda-v-devnya_news902902.html
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Галерия оцвети стените си в зелено за Васил Бараков – художникът, който за 

изложба за Ленин даде... пейзаж 
31.08.2022 

С “Територия на меланхолията” Казанлък отбелязва 120 години от рождението на художника 

За първи път на едно място може да се видят над 90 от творбите му, някои - непоказвани 

Две неизвестни рисунки изскачат на гърба на две от картините, едната - негов автопортрет от 1934 г. 

“120 години от рождението на Васил Бараков. Територии на меланхолията”. Така се нарича изложбата, 

посветена на художника в родния му град Казанлък, в която са включени непоказвани и дори 2 непознати 

досега негови творби. 

Според критици “меланхолия” и “зелено” са двете ключови думи за творчеството на Бараков. Те 

обединяват богатото му наследство от пейзажи, някои от тях - индустриални, портрети, натюрморти. 

Авторът, творил през почти целия ХХ в., днес сякаш е позабравен. Казанлък възкреси спомена за него 

благодарение на деветмесечните усилия на директора на художествената галерия д-р Пламен Петров. 

Така бе открита най-голямата изложба на Бараков след смъртта му през 1991 г. Последното му 

самостоятелно представяне приживе е било през 1983 г. в далеч по-малък мащаб. 

“От различни галерии в страната и от частни колекции успяхме да съберем почти 400 негови творби. 

Поради липса на място показваме около 90 от тях, но всички ще бъдат събрани в специален каталог. Той 

ще излезе през ноември с финансовата подкрепа на Министерството на културата”, каза Пламен Петров 

пред “24 часа”. 

Близо една четвърт от картините се представят пред публика за първи път. Като например портрета на 

сина на художника - Мирослав, рисуван около 1950 г., когато е бил на 6 г. 

“Помня, че позирах на баща си за този портрет 

Направи го за пет сеанса - не рисуваше бързо”, разказа пред “24 часа” 78-годишният д-р Мирослав 

Бараков, микробиолог. Картината е от личната му колекция - една от малкото работи на художника, които 

съхранявал в дома си. 

По онова време семейството живеело в Пловдив, където Васил Бараков бил художник декоратор в 

драматичния театър. В този град преминава младостта му, в началото на 30-те години на миналия век с 

него е свързана неформална творческа група на художници, която Цанко Лавренов нарича “Бараците”. 

Това е приятелството и в живота, и в изкуството между Васил Бараков, Златю Бояджиев и Давид Перец 

Години преди това се запознали в пловдивско ателие, в което упражнявали писането на различни 

шрифтове - изработвали табели и реклами. Дори един от митовете е, че нарочно ходели да чупят 

рекламите, за да им поръчат фирмите нови. 

После тримата отново живели заедно на квартира като студенти в Художествената академия в София - 

Бараков бил приет последен, чак през 1929 г. Били бедни, но задружни, дори ходели заедно да рисуват 

пейзажи по Родопите. 

За тях критиците днес казват, че ги обединявала волята, която тримата демонстрирали в нелекия си 

житейски път. Златю Бояджиев си налага да рисува след прекаран инсулт, Давид Перец твори след дълги 

перипетии - бяга в Париж и се завръща. На Васил Бараков му се налага да оцелява с изписване на табели 

- бил всепризнат майстор на шрифта, 

след като критиката го заклеймява като формалист и едва ли не буржоазен художник след участието му в 

т. нар. румънска изложба през 1947 г. Тя е определена от властта като “мрачна и формалистична”. 

Година по-рано Бараков и група художници са командировани за няколко месеца в Румъния, където 

рисуват тамошната действителност. Това било и първото излизане на твореца в чужбина. И в този си 

цикъл Васил Бараков остава верен на себе си - той харесвал стила на Сезан като художник, без да се 

съобразява с налаганите нови догми на социалистическия реализъм. 

Чак през 70-те години на миналия век тази изложба била реабилитирана и показана отново, но Васил 

Бараков вече е принуден за 10 и повече години да се оттегли от активния живот на художник. Завръща се 

отново с целия си блясък след 1960 г. 

Странна е неговата съдба като творец - едновременно отричан и възвеличаван, оплюван и харесван 
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Като автор бил един от любимците на Светлин Русев, чийто авторитет пред тогавашната власт е 

несъмнен. Един факт, разказан от Пламен Петров: През 1960 г. у нас организират изложба, посветена на 

90-годишнината от рождението на Ленин. В нея участва и Васил Бараков, но не с портрет на вожда или с 

картина, свързана с Октомврийската революция в Русия, а с... пейзаж. И то във времето, когато пейзажът, 

меко казано, не е сред любимите жанрове на социалистическата критика. 

Трудностите в живота на Бараков не били само след 1944 г. Показателна е историята на първата му 

самостоятелна изложба, подредена в Студентския дом в София на 30 април 1938 г. Критиката тогава се 

изказва ласкаво за все още младия художник, но не е направена нито една откупка. 

Но и тогава, и по-късно, та чак до последните си творчески години, когато се обръща към "висшия пилотаж 

в изобразителното изкуство - натюрморта", по думите на Пламен Петров, Васил Бараков ще твори по своя 

си начин. 

Директорът на галерията в Казанлък Пламен Петров показва един от натюрмортите на Васил Бараков. 

Снимка: Ваньо Стоилов 

Директорът на галерията в Казанлък Пламен Петров показва един от натюрмортите на Васил Бараков. 

Снимка: Ваньо Стоилов Снимка: Ваньо Стоилов 

“Изкуство като на никой друг български художник, което като че ли е създадено, мислено, сътворено с 

една-едничка съкровена цел - да се превърне в апотеоз на меланхолията”, пише Пламен Петров. И още: 

"От израстването, през скитничеството из живата и мъртвата природа, през странстванията по чужди земи 

и из туловищата на фабриките, "смилащи в търбуха си десетки човешки същества" Васил Бараков 

преминава тихо, спъвайки на пръсти, плахо като дете - почти всякога неудовлетворен, недоволен, 

неспособен да се възрадва от постигнатото. Никога нищо не е достатъчно. Дори и болката, болка толкова 

непоносима, така силно преживяна, че не позволява дори стон". 

Според критиците, другата особеност на творчеството на Васил Бараков е присъствието в почти всяка от 

творбите му на зеленото във всичките му нюанси - труден цвят по всеобщото признание. Самият художник 

е споделял, че за него зеленото в природата е като кръвта за човека 

Затова дори стените в казанлъшката галерия, на които са окачени картините, са оцветени в тъмнозелено. 

Изложбата ще остане в Казанлък до 20 ноември, после ще бъде показана в София. При нейното 

подреждане лъснала изненада - на гърба на две от картините, на които е изобразен популярен навремето 

модел от Художествената академия в София, неочаквано бяха открити други две рисунки, незабелязани 

от никого до момента - къща и автопортрет на Бараков, вероятно от 1934 г. 

Той толкова впечатлил организаторите на изложбата, че го поставили на нейния плакат. 

“Само не очаквайте да излязат непознати рисунки и от втория пласт на картините на Бараков. За него се 

знае, че щом завършел една картина, я оставял и повече никога не се връщал към същото платно”, 

обяснява Пламен Петров. 

Този индустриален пейзаж от Румъния, рисуван пред 1946 година, е една от картините, заради които 

Бараков е обвинен във формализъм.. 

Източник: 24chasa.bg, статия 

https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/12413497   

https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/12413497
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Георги Рупчев: „…прости ми, всичко беше незначително“ 
08.2022 

„Поезията е инстинкт за неприспособимост“ 

Георги Рупчев,  поет и преводач, 1957-2001 

Това е надписът на паметната плоча на поета пред дома му на ул. „Христо Максимов“ 20 в София. Тя не е 

обичайната паметна плоча, закрепена на стената на сграда, а художествена творба на скулптора Камен 

Старчев, въплъщаваща с таланта и обичта му към поета Георги Рупчев дълбока чувствителност и 

изящество. 

Когато тръгнете от входа на 31 училище на ул. „Гео Милев“ нагоре вляво по улицата със странното име 

„Новооткрита“ на първия завой вляво поемате по улица без име, която изведнъж продължава като „Христо 

Максимов“. Там на номер 20 е домът на Георги Рупчев. На 10 септември бе открита паметната плоча пред 

дома на поета и преводач. След това в негова памет се проведе поетично четене в парк „Гео Милев“  с 

участието на поетите Иван Ланджев, Боряна Кацарска, Владимир Левчев, Силвия Чолева и Стефан 

Иванов, които прочетоха негови стихотворения разказваха за него лични спомени, а по-младите от тях за 

въздействието на творчеството на поета. Прозвуча и гласът на Георги Рупчев в изпълнение на 

забележителната му поема „Голямата земя“. 

Този специален ден е част от „Литературни маршрути“ през есента на фондация „Прочети София“: памет 

за Георги Рупчев. Затова и при откриването на паметната плоча пред дома му Тодора Радева, 

изпълнителен и програмен директор на организацията каза: „От 2019 година започнахме да поставяме 

паметни плочи. Първата ни инициатива беше на Николай Лилиев в кв. „Лозенец“. Миналата година 

възстановихме плочата на Константин Константинов и бях много щастлива, когато с Мария Ландова се 

видяхме и тя сподели, че със Силвия Чолева са си говорили колко е важно да поставим паметната плоча 

на Георги Рупчев. Разбира се, аз нямах никакво колебание да се съгласим и това да бъде следваща 

инициатива, защото местата на паметта са много важни за един град. През литературата можем да 

виждаме града по съвсем различен начин, а и в нас самите да се вгледаме.“ 

Съпругата на поета Валентина Рупчева, която имаше и рожден ден в неформален разговор сподели, че с 

Жоро са се женили през септември, а в този месец е роден и той. Фина, нежна жена, много развалнувана 

от събитието, от присъствието на хората, дошли да почетат съпруга ѝ разказа: „Първо добре дошли. 

Благодаря на „Прочети София“, на Мария Ландова, на Силвия Чолева, която такава кампания развихри, 

че аз в един момент се притесних какво се случва. Но тази паметна плоча…щастлива съм, че се получи 

нещо толкова силно. Мисля, че повечето споделят това мнение. А дали го е заслужавал – с присъствието 

си толкова години - вече все по-млади хора цитират неговата поезия. Вероятно е заслужено. Той приживе 

знаеше, че може малко да е написал, но това, което е написал ще остане да се чете. Ние сме пред 

къщата, където е израснал. Това е било една малка къщичка в началото. Тази градинка тук е правена от 

дядо му, Светла му памет. Ние полагаме някакви усилия да я поддържаме. За атмосферата тук, повечето 

са чували, които не са присъствали, навремето. Чували са за мощните купони, които са се вихрили – къде 

горе на етажа, къде долу по двора. Имало е тематични вечери – това беше в младежките години, когато 

все още Жоро можеше да се движи, да контактува свободно. 

Впоследствие тези срещи се стесниха в някакви по-тесни контакти в по-задушевни разговори, къде 

интелектуални, къде шеговити. Той имаше страхотно чувство за ирония, за хумор, разиграваше нещата, 

че да не звучат толкова сериозно. Всъщност, като човек, който усещаше значимостта на това, което е 

направил, той, поне аз не съм усетила, да се величаел в общуването си с хората. Може би, човек, който 

оценява собствената си значимост, не го прави…Нека разкаже някой друг, защото мнозинството от хората 

или голяма част от хората са общували с него.“ Обърна се тя към присъстващите, но повечето не искаха 

да говорят, а само казаха, че го обичат. А Валя Рупчева продължи: „Пропуснах да кажа какъв чаровник 

беше, въпреки всичките си младежки щуротии, хората го обичаха. Той умееше да се харесва не само на 

приятелите от неговото поколение, а на техните родители, баби и дядовци, с които си пиеше кафето и 

питието. Дори там, където не се е пушело, на него му се е разрешавало това удоволствие. Впоследствие 

се оказа, че умее да общува и с по-малките деца покрай дъщеря си. Той толкова сърдечно си говореше с 

нейните приятелки. Да е жива и здрава, тя е една от най-големите радости, които му донесе. Някой да 

каже нещо друго и да ме подкрепи…“. Имаше толкова нежност и обич в думите ѝ… 

Поетесата Мирела Иванова намери думите в този специален за всички, дошли на улица „Христо 

Максимов“ 20: „Невероятно е, че Георги Рупчев или както го наричахме Жоро е вече паметна плоча. 

Познавам го от 1980 година, имаше невероятна атмосфера в дома му, в стаята му, събирахме се, четяхме 

стихове, говорихме почти денонощно за поезия. Той четеше и някои от любимите си английски поети, 
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техни различни вариации на преводи. Беше много артистична група. Често тук идваха Деян Деянов, Лили 

Деянова, Владимир Левчев, Николай Дойнов, Веселин Праматаров…Това са хората, които аз помня от 

онова време… Често говорехме за това как бихме могли да бъдем още по-полезни. Едва ли бихме могли 

само да го обичаме, трябва да четем и препрочитаме книгите му.“  Тя припомни, че в края на 90-те години, 

когато с поета Бойко Ламбовски имаха поетично предаване в БНТ „Петък 13“ – първото е било посветено 

на Георги Рупчев, големия поет. 

А неговият приятел, художникът и изкуствовед Калин Николов успя да сподели: „Улицата доби един знак 

за Жоровото присъствиеи за Жоровото безсмъртие, отдавна съществуващи тук и отдавна навсякъде, 

където словото има значение. И се вписва със знайните и незнайни неща. / Неговият текст „Георги Рупчев 

и отношението му към изобразителното изкуство ( така, както го разбрах)“, Изказване на „Кръгове 

поетическо време. Национална научна конференция, посветена на 60-годишнината на поета Георги 

Рупчев“, Институт за литература към БАН – Направление „Нова и съвременна българска литература“, 

Столична библиотека, 2017, може да прочетете тук . / 

И после всички се отправиха към парка „Гео Милев“ нагоре по уличките. А там на избраното място в 

пространството на парка срещу едно от любимите места на децата „Лабиринта“ стана забележителен 

празник, не възторжен, а смислен и дълбок, посветен на Георги Рупчев, гениалния поет, както го нарече 

Стефан Иванов. Всички участници в това поетично говорене и четене на и за поета се съгласиха с 

определението, макар и да изразиха мнението, че в наши дни то се използва съвсем не винаги заслужено. 

А Силвия Чолева каза, че „за поетите, може би не трябва да се говори, а да се чете поезията им…“. 

Имаше невероятна атмосфера, спираха се хората, дошли с децата си на разходка, да послушат, да 

разберат. 

Вероятно са усетили колко важна за живота им е поезията на Георги Рупчев и не само неговата (или поне 

на мен много ми се иска). А всичко започна с любима на поета песен на Джон Ленън, изпълнена от Иван 

Ланджев, който беше и водещ на поетичната среща, и показа прекрасни умения като музикант заедно с 

китариста Петко Славов. Всеки от тях говори за поезията на Георги Рупчев, като и цитираха други поети 

за него, за яркото му присъствие като поет и личност. Прочетоха и любими негови стихове, чухме и негов 

прочит на поемата „Наша земя“. 

Владимир Левчев разказа, че поетът, с когото са били заедно в литературния клуб „Димчо Дебелянов“ в 

Студентския дом на културата, споделял пред приятели за любовта си към поезията на Валери Петров, 

независимо, че са много различни. По-скоро поетически родства могат да се открият с Александър 

Вутимски и Атанас Далчев. 

Георги  Рупчев ( 2.09.1957 - 28.11.2001). Завършва гимназия в София (1975) и българска филология в 

Софийския университет (1983). Дебютира като поет през 1980 във в. „Литературен фронт“. През 1981 във 

в. „Пулс“ е публикуван първият му поетически превод. През 1982 излиза първата му стихосбирка – 

„Уморени от чудото“.  Следват „Смяна на нощната стража“ (1986; 2004), „Смъртта на Тибалт“ (1989), 

„Силните на нощта“ (1991), „Зоната“ (1996) и „Приковаване на огъня“ (2001). През 2002 г. посмъртно 

излиза „Отдалечаване на въздуха“. Превежда от английски, руски. Автор е и на един от поетичните 

преводи на „Песен на песните Соломонови“ (1992). Сред превежданите от него автори са Джон Ленън[1], 

Уилям Такъри, Томас Стърнз Елиът, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Йосиф Бродски, Николай 

Гумильов, Лоурънс Фърлингети, Алън Гинсбърг и други. 

Към забележителната си поема „Смъртта на Тибалт“ Георги Рупчев пише: „Ако едно музикално 

произведение може да послужи за епиграф към поема, то в случая това е „Смъртта на Тибалт“ от балета 

на Прокофиев „Ромео и Жулиета“. Трябва да съм бил петнайсетинагодишен – тогава човек преди всичко 

усеща, а по-късно узнава и разбира, или поне си мисли така, - когато бях пронизан от писъка на пиколото, 

приковаван от усилващите се и самотни тимпанени удари – предсмъртния гърч на Тибалт – и още 

несъвзел се, полухипнотизиран, полувцепенен, бях понесен от почти пародийно гръмкия траурен марш. 

Цялата тази музикална и театрална машинария…Година или две след това започнах да се пише този 

текст, хаотичен и неустойчив, поемащ нови детайли, отхвърлящ други, изминал пътя от юношеската 

категоричност до по-зрялото и откровено незнание, съдържащо все пак нещо като насмешливо съгласие, 

смелост и ведрост. Така, без да излизам от софийската си стая, се озовах на някакво странно място, 

където Верона не е Верона, Англия не е Англия, а София не е само София, място, където времената се 

размиват и сливат. В поемата са вмъкнати много скрити цитати (тези от Шекспир са в превод на Валери 

Петров). Продължавам да считам обезпокояващото присъствие на Тибалт за съвременно.“ 

Георги Рупчев е от онези поети, които препотвърждават принадлежността на българската поезия към 

световните образци. По неговите думи „Поезията е нещо неопределено, което непреодолимо се налага да 

бъде казано, изкрещяно, прошепнато повече или по-малко право в ухото на Вселената.“ В словото си 
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„Коронован княз на метафоричните състояния“, произнесено по случай 40 дни от смъртта на Георги 

Рупчев и премиерата на посмъртно издадената му от издателство “Факел експрес” книга “Приковаване на 

огъня” Иван Теофилов пише: “Още една книга на Георги Рупчев. Ненадейна, но вероятно желана и 

мислено очаквана от поета. Още един шанс за обичащия поезията да проникне в преимуществата и 

дълбокото обаяние на тази лирика, с нейния невероятно подвижен, самокритичен дух и изключително 

богата изразна система. Георги Рупчев принадлежи към съсловието на родените поети. А всеки един от 

тях идва с определена мисия. И затова той завинаги ще си остане ТОЙ - независимият, гордият инфант на 

поезията, стоящ над всичко дребнаво и конвенционално: като своеобразна духовна алтернатива, без 

която не може да има еволюиращо човечество…….. И аз съм радостен от факта, че съм живял в едно и 

също време с Георги Рупчев, че съм осезавал и носил в живота си неговото достойно и благородно 

присъствие.“ 

А Едвин Сугарев пише: „Поезията на Георги Рупчев е особен, рядък случай, чиято значимост, поне според 

мен, надхвърля тази на неговото поколение, а и на времето, в което е създадена. Поети като него, като че 

ли принадлежат към друга раса, за която поезията е наистина самоубийствен занаят – или „проява на 

инстинкта за неприспособимост” /надписът на паметната плоча пред дома му/, както го определяше Жоро. 

И именно затова днес, в подлите и малоумни времена, които обитаваме, такива поети са насъщни. 

Паметта за тях ни напомня за съществуването на една дълбинна автентичност, в която тъмното и 

светлото се преливат и чиито пейзажи съграждат език, на който проговаря универсумът. Съизмерването 

на човека с тази именно автентичност и проблематичността на неговите идентификации в един много 

повече екзистенциален, отколкото социален план, е голямата тема на всичко написано от Георги Рупчев.“ 

Седмица след смъртта му на 28 ноември 2001 г. поетът и издател на „Факел Експрес“ Георги Борисов 

пише много тъжен, дори болезнен текст в негова памет „Смъртта на поета“, който завършва така: 

„Прескачайки гробовете, без някому да е вече потребно, множеството се пръсна, сбра се отново на двойки 

по пътя и тогава дочух - съвсем ясно и точно дочух - изтънелия като дух глас на Георги Рупчев: 

Тъй своите огньове приковават 

навеки прикованите, 

прости ми, всичко беше незначително.“ / целият текст може да прочетете тук / 

В края на миналата година в петиция на интелектуалци, поети, съмишленици и приятели на поета Георги 

Рупчев се предложи да има улица на името на поета. Тогава Силвия Чолева написа в обръщението си за 

нея: „Изминаха 20 години, в които един от най-големите български поети Георги Рупчев не е сред нас, но 

поезията му продължава да бъде четена. Тя надхвърля времето, в което е писана, променя езика, 

променя разбирането за това какво е поезия. Огромният му талант преработи в стихотворения трагизма 

не само на собственото му живеене, но и трагизма на човека въобще. Мария Ландова, Марин Бодаков и 

аз, Силвия Чолева много пъти сме разговаряли след смъртта на Георги Рупчев, че в нашия квартал „Гео 

Милев“, където той живееше, би било хубаво да има улица на негово име… С подкрепата на кмета на 

общината ни Георги Илиев, се надяваме тази идея да намери обществена подкрепа и да се осъществи. 

Високият талант на Георги Рупчев заслужава това.“ Идеята е тази малка улица без име, за която стана 

дума в началото на текста, и отвежда към неговата „Христо Максимов“ да носи името на поета. В интервю 

за БНР по този повод, тогава, тя заяви: “Макар че не е преведен на чужди езици, той е прескочил тези 

граници, той е надхвърлил и своето време. Той е част от световната поезия.“ 

Паметната плоча в памет на Георги Рупчев пред дома му, скулптура на Камен Старче 

И по неведоми пътища точно в деня,в който беше поставена плочата пред дома на Георги Рупчев излезе 

от печат и се появи на „Алея на книгата“ поетичният  том "Галерия на сърцето” на Марин Бодаков на 

издателство за поезия ДА и „Точица“. А Марин отлетя от нас преди една година на 8 септември…Поетите 

се срещат някъде Горе над нас, а ние да ги четем…≈ 

Текст: Зелма Алмалех. 

Източник: ВЪПРЕКИ.сом, статия 

https://въпреки.com/post/695195935178964992/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-

%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5   

https://въпреки.com/post/695195935178964992/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5
https://въпреки.com/post/695195935178964992/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5
https://въпреки.com/post/695195935178964992/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5
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Емблематични софийски сгради отварят врати в "Европейски дни на 

наследството" 
13.09.2022 

Емблематични софийски сгради отварят врати в “Европейски дни на наследството”, на 17 и 18 септември, 

съобщават от Френския институт. 

По думите им събитието, което се провежда за седми път, е посветено на една много актуална и 

чувствителна тема за културното наследство на България и неговото съхраняване. 

Общо тридесет и три сгради ще посрещат посетители. Сред тях са Студентският дом – за първи път, БНТ, 

БНР, Боянската църква, литературни музеи, историческия музей на София, Военната академия, зала 

“България”. 

През тези дни ще може да се посетят сгради, които не познавате и историите за тяхното строителство и 

уникалността им, допълват организаторите. Допълват, че тази година мотото “Устойчиво културно 

наследство” е, за да помисли публиката за връзката между опазването на културното наследство и 

устойчивото екологичното бъдеще. 

Радка Петкова 

Източник: Built.bg, статия 

https://built.bg/emblematichni-sofijski-sgradi-otvaryat-vrati-v-evropejski-dni-na-nasledstvoto/  

https://built.bg/emblematichni-sofijski-sgradi-otvaryat-vrati-v-evropejski-dni-na-nasledstvoto/
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Емблематични софийски сгради отварят врати в "Европейски дни на 

наследството" 
13.09.2022 

Емблематични софийски сгради отварят врати в "Европейски дни на наследството", на 17 и 18 септември, 

съобщават от Френския институт. 

По думите им събитието, което се провежда за седми път, е посветено на една много актуална и 

чувствителна тема за културното наследство на България и неговото съхраняване. 

Общо тридесет и три сгради ще посрещат посетители. Сред тях са Студентският дом - за първи път, БНТ, 

БНР, Боянската църква, литературни музеи, историческия музей на София, Военната академия, зала 

"България". 

През тези дни ще може да се посетят сгради, които не познавате и историите за тяхното строителство и 

уникалността им, допълват организаторите. Допълват, че тази година мотото "Устойчиво културно 

наследство" е, за да помисли публиката за връзката между опазването на културното наследство и 

устойчивото екологичното бъдеще. 

Източник: БТА, статия 

https://bta.bg/bg/news/326784-emblematichni-sofiyski-sgradi-otvaryat-vrati-v-evropeyski-dni-na-nasledstvoto-  

https://bta.bg/bg/news/326784-emblematichni-sofiyski-sgradi-otvaryat-vrati-v-evropeyski-dni-na-nasledstvoto-
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Музикално-поетична вечер за повече топлота в Сърцата ще се проведе на 7-и 

Октомври в София (ПОКАНА) 
05.10.2022 

Музикално-поетична вечер за повече топлота в Сърцата ще се проведе на 7-и Октомври от 19.30 ч. в 

Национален студентски дом, София.  

"Прозрения на Любовта към Бога" е словесният акцент на събитието, в което братя Якъбови, сестри 

Апостолови и музикалната формация "Основно ветрове", ще споделят духовни озарения чрез музика и 

поезия. 

Самата Любов е духовна топлина... и тъй като Любовта е свързана с топлината, то тя става движение в 

музикалните тонове, а и в словесните. 

Учителят казва, че с музиката може да извървиш всички пътища. Но после Учителят добавя: Аз говоря за 

вътрешната музика, която се изразява чрез свещения трепет на душата. Музиката е метод, чрез който се 

разрешават всички въпроси, но тя трябва да влезе вътре в човека. Тази музикалност в човека наричаме 

вечно добро. 

При реалната музика човек не става музикант, а Храм на Истината. При реалната музика човек познава 

себе си, защото този, който не познава себе си, на никого не може да служи. И Елеазар Хараш казва: " 

При реалната музика човек не желае рая, нито даже Божествения свят. Той желае самия Бог. Това няма 

нищо общо с егоизма. - Желае самия Бог, есенцията на нещата, есенцията на Истината. И само при тази 

реална музика, човек може да влезе в святостта на Бога и тогава неговата душа става музиката на Бога. 

Източник: Portal12.BG, статия-покана 

https://portal12.bg/publikatsii/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-

%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-

%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-

%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B8-

%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-

%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90--1-

8013?fbclid=IwAR3Znj2Ixg9Q4qyzMzuKaGoOlODUx1EoWWnuL_npll3O6d7PPKrrjAHDJ1c   

https://portal12.bg/publikatsii/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90--1-8013?fbclid=IwAR3Znj2Ixg9Q4qyzMzuKaGoOlODUx1EoWWnuL_npll3O6d7PPKrrjAHDJ1c
https://portal12.bg/publikatsii/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90--1-8013?fbclid=IwAR3Znj2Ixg9Q4qyzMzuKaGoOlODUx1EoWWnuL_npll3O6d7PPKrrjAHDJ1c
https://portal12.bg/publikatsii/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90--1-8013?fbclid=IwAR3Znj2Ixg9Q4qyzMzuKaGoOlODUx1EoWWnuL_npll3O6d7PPKrrjAHDJ1c
https://portal12.bg/publikatsii/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90--1-8013?fbclid=IwAR3Znj2Ixg9Q4qyzMzuKaGoOlODUx1EoWWnuL_npll3O6d7PPKrrjAHDJ1c
https://portal12.bg/publikatsii/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90--1-8013?fbclid=IwAR3Znj2Ixg9Q4qyzMzuKaGoOlODUx1EoWWnuL_npll3O6d7PPKrrjAHDJ1c
https://portal12.bg/publikatsii/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90--1-8013?fbclid=IwAR3Znj2Ixg9Q4qyzMzuKaGoOlODUx1EoWWnuL_npll3O6d7PPKrrjAHDJ1c
https://portal12.bg/publikatsii/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90--1-8013?fbclid=IwAR3Znj2Ixg9Q4qyzMzuKaGoOlODUx1EoWWnuL_npll3O6d7PPKrrjAHDJ1c
https://portal12.bg/publikatsii/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90--1-8013?fbclid=IwAR3Znj2Ixg9Q4qyzMzuKaGoOlODUx1EoWWnuL_npll3O6d7PPKrrjAHDJ1c
https://portal12.bg/publikatsii/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-7-%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90--1-8013?fbclid=IwAR3Znj2Ixg9Q4qyzMzuKaGoOlODUx1EoWWnuL_npll3O6d7PPKrrjAHDJ1c
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Изгряващи световни артисти ще гостуват на фестивала за свободен театър ACT 

2022 
07.10.2022 

Пет чуждестранни представления на едни от най-предизвикателните изгряващи световни артисти ще 

предложи между 13 и 30 октомври програмата на фестивала за свободен театър ACT 2022. За 12 поредна 

година събитието ще представи подбрана международна и локална програма под мотото "Директно 

включване". 

Игор Шугалеев (Беларус), Родриго Батиста (Бразилия), Inflexions (Франция), Нея Томшич (Словения) и 

Мерседес Педроче (Испания) са специалните гости на фестивала. А общо 17-те спектакъла от ACT 2022 

са предназначени за широка и разнородна публика, но освен тях ще бъдат представени и множество 

паралелни събития. 

Невена Екимова и Киара Картучия канят на "Пижамено парти в корема на кита" 

Сред тях се открояват партньорствата с платформата "Нови драматургии", благодарение на които 

зрителите ще могат да се срещнат с две знакови имена за американската независима сцена - Томас де 

Франц и Браян Роджърс, с платформата "Радар София", които ще се включат с представянето на 

резултатите от уъркшопа на египетския артист Ислам Елнебиши и с музей "Дом на хумора и сатирата" 

Габрово с премиерата на документалния филм "Смехът и свободата". 

През последните единадесет години АСТ Фестивал за свободен театър се установи като ключово и 

очаквано събитие за столичани. Дванадесетото издание на ACT - "Директно включване" - ще представи и 

впечатляваща българска програма. Тя включва впечатляващо жанрово и тематично разнообразие и се 

състои от общо осем спектакъла, три танцови филма и специалния формат "Show and Tell", в който ще 

бъдат представени български трупи и проекти в развитие. Българската селекция се осъществява в 

партньорство с театрална компания "Момо" и е подкрепена от Столична програма култура, в направление 

"Театър". 

Международни визуални артисти ще представят 7-часов хепънинг в софийско подземие 

В програмата на ACT тази година ще бъдат проведени образователни и дискусионни модули със 

специални гости от Европейската асоциация за независими изпълнителски изкуства, Платформата за 

изпълнителски изкуства в Берлин и много други, както и уъркшопи водени от Христо Христозов, Стефан 

Щерев и Димитър Узунов. За първи път активно участие в осъществяването на фестивала ще вземат 

младежите от актьорска школа "Драмеди". 

Събитията от ACT 2022 - представления, уъркшопи, конференция и кръгла маса, ще се проведат на три 

сцени: Топлоцентрала, Дерида и Национален студентски дом. Пълната програма можете да откриете на 

www.actfest.org и в социалните мрежи. 

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата на Република България и 

Столична община.. 

Източник: dnevnik.bg, статия 

https://www.dnevnik.bg/kultura/2022/10/07/4400453_izgriavashti_svetovni_artisti_shte_gostuvat_na/?ref=rss   

https://www.dnevnik.bg/kultura/2022/10/07/4400453_izgriavashti_svetovni_artisti_shte_gostuvat_na/?ref=rss
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„Директно включване“ е мотото на 12-ото издание на фестивала за свободен 

театър АСТ 
07.10.2022 

„Директно включване“ е мотото на 12-ото издание на фестивала за свободен театър АСТ. То ще се състои 

от 13 до 30 октомври, съобщават организаторите. 

Пет чуждестранни представления са включени в програмата на фестивала. Автори на представленията са 

Игор Шугалеев (Беларус), Родриго Батиста (Бразилия), Inflexions (Франция), Нея Томшич (Словения) и 

Мерседес Педроче (Испания). 

Осем спектакъла и три танцови филма са в българската програма на форума. Родни трупи и проекти в 

развитие ще участват в специалния формат „Show and tell“. Българската селекция се осъществява в 

партньорство с театрална компания “Момо” и е подкрепена от Столична програма култура, в направление 

“Театър”. 

Двама представители на американската независима сцена - Томас де Франц и Браян Роджърс, ще се 

включат в паралелната програма на фестивала. Те ще представят резултатите от уъркшопа на египетския 

артист Ислам Елнебиши. Музей “Дом на хумора и сатирата” в Габрово ще направи премиера на 

документалния филм “Смехът и свободата“. 

Образователни и дискусионни модули също са част от АСТ тази година. На тях ще присъстват гости от 

Европейската асоциация за независими изпълнителски изкуства, Платформата за изпълнителски изкуства 

в Берлин и др. Уъркшопове ще бъдат водени от Христо Христозов, Стефан Щерев и Димитър Узунов. 

Участие във фестивала ще вземат и артистите от актьорска школа „Драмеди“. 

Събитията от фестивала ще се състоят на три сцени – „Топлоцентрала“, „Дерида“ и Национален 

студентски дом. 

"Искаме да вдъхновяваме публиката и артистите да чувстват и разсъждават по-смело и по-отговорно”, 

коментира Стефан Прохоров, председател на Асоциацията за свободен театър, която заедно с театрална 

компания „Момо“ организира форума. 

Фестивалът за свободен театър АСТ се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на 

културата, Столична община, институт „Сервантес“, „Театроскоп”, WBE, Френския институт в София и в 

партньорство с Регионален център за съвременни изкуства, „Топлоцентрала“, сцена “Дерида”, 

Национален студентски дом и Гьоте институт. 

Източник: bta.bg, статия 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/340530--direktno-vklyuchvane-e-mototo-na-12-oto-izdanie-na-festivala-za-svoboden-teata   

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/340530--direktno-vklyuchvane-e-mototo-na-12-oto-izdanie-na-festivala-za-svoboden-teata
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Представят лицата на неформалното образование 
09.2022 

Национална конференция с международно участие на тема „Кризисни предизвикателства и посткризисни 

перспективи на неформалното образование в България“ се провежда на 14 октомври в СУ „Св. Климент 

Охридски“. Зад инициативата стоят 11 партньорски организации. Нейни домакини са Факултетът по 

педагогика на СУ, туристическата агенция „Ваканция М“ и детските образователни центрове Smarty 

Universe – Варна. По време на 4-дневното събитие опита си за справяне с кризисни ситуации в сектора на 

допълнителните образователни дейности и услуги ще споделят над 50 представители на министерства, 

агенции, читалища, сдружения, младежки организации, центрове за подкрепа за личностно развитие, 

частни артшколи и музеи, малки и средни предприятия, технологични компании и местни инициативни 

групи. 

„Искахме да направим диалог и мост между всички. Да се види, че този сектор има много лица, които 

заслужава да бъдат познавани“, споделя пред „Аз-буки“ един от организаторите – проф. д-р Силвия 

Николаева, ръководител на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното 

образование към Факултета по педагогика на СУ. 

Конферентната програма е разделена на шест тематични панела: „Новите предизвикателства и 

перспективи пред свързаността между формалното, неформалното и информалното образование в 

България“, „Социалните функции и измерения на неформалното образование“, „Кариерно образование и 

консултиране в неформалното образование“, „Образование и обучение за възрастни“. „Младежка работа 

и неформално образование“ и „Анимация, спорт, изкуства и неформално образование“. Включват се 

представители на академичните среди, бизнеса, граждански организации, общински структури, експерти 

от Образователното министерство. „Искаме да превърнем един затворен академичен университетски 

разговор в разговор на езика на всички, които имат принос и правят възможно качественото неформално 

образование“, казва още проф. д-р Николаева. 

Програмата на 14-и приключва с тематични паралелни сесии, на една от които дистанционно се 

представят европейски изследвания и добри практики в сферата. В онлайн сесия на английски език 

участват и бележити изследователи от Япония, Великобритания и Ирландия. Конференцията е 

предшествана от културна програма в Студентския дом със спектакъла „Театър в училище“. А в 

„Студентска секция“ настоящи и бивши студенти от специалност „Неформално образование“ представят 

свои научни разработки. 

Източник: press.azbuki.bg, статия 

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-41-2022/predstavyat-liczata-na-neformalnoto-obrazovanie/   

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-41-2022/predstavyat-liczata-na-neformalnoto-obrazovanie/
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Беларуски изгнаник с протестен пърформанс в София срещу Лукашенко 
13.10.2022 

Беларуски изгнаник с протестен пърформанс в София срещу Лукашенко 

Изпълнението е част от програмата на „АСТ Фестивал за свободен театър“ 

Коленичил пред стената, с ръце зад гърба и глава, наведена надолу, Шугалеев пресъздава образи на 

свои сънародници, опълчили се срещу режима в Беларус.  

Пърформанс протест срещу диктаторския режим на Лукашенко в Беларус е сред спектаклите в 

програмата на тазгодишния „АСТ Фестивал за свободен театър“. Неговото 12-то издание ще се проведе 

между 13 и 30 октомври под мотото „Директно включване“ и ще представи силна международна и 

българска програма с гастроли на творци и трупи от Беларус, Бразилия, Франция, Словения и Испания. 

Сред заглавията е „Телефонът на абоната е изключен или се намира извън обхват“ на Игор Шугалеев от 

Беларус, който живее в изгнание от родината си. Моноспектакълът му, който може да се гледа на 15 

октомври от 20 ч. в „Топлоцентралата“, е вик за подкрепа за гражданското общество на Беларус, което 

през 2020 г. в разгара на пандемия от Ковид-19 протестира срещу преизбирането на Александър 

Лукашенко, президент на страната от 1994 г. Демонстрациите бяха брутално потушени от правителството, 

десетки бяха арестувани, разпитвани, появиха се обвинения за изтезаване и целенасочен тормоз. Част от 

протестиращите просто изчезнаха, при набиране на телефонния им номер се чува познатото „Телефонът 

на абоната е изключен или се намира извън обхват“. 

Придружен от видеопрожекции на живо и шумно тиктакащ часовник, Шугалеев се излага на метод на 

мъчение, с който са заплашени протестиращите в страната му. Коленичил пред стената, с ръце зад гърба 

и глава, наведена надолу, той опитва невъзможното: да даде лице на измъчените хора – повечето от 

които са се превърнали само в число или няколко пиксела в медиите. 

„Директно включване“ ще има и от България, ще бъдат представени независими спектакли в различни 

жанрове и с широка тематика, селектирани в партньорство с театрална компания „Момо“. Сред тях е и 

„Сцени на разсъмване“, който на 13 октомври ще даде официално начало на фестивала в Националния 

студентски дом. Спектакълът с режисьор Юлиана Сайска е за тънката линия между съня, спомена и 

кризата на предстоящия ден, в който се случва проясняването на съзнанието. Работата търси отговор на 

въпросите как участваш в света като твоя реалност, кое наричаме реалност, как да разпознаем 

собствените си чувства и да ги легитимираме, в какво се превръща способността ни за чувстване… 

ОПЕРНА ГАЛА с РОЛАНДО ВИЙЯЗОН 

Спектаклите от „ACT 2022“ са предназначени за широка и разнородна публика, изтъкват организаторите, а 

освен тях ще бъде представена и богата паралелна програма. В нея се открояват партньорствата с 

платформата „Нови драматургии“, благодарение на които ще можем да видим и чуем две знакови знамена 

от американската независима сцена – Томас де Франц и Брайън Роджър; платформата „Радар София“, 

които ще се включат с представянето на резултатите от уъркшопа на египетския артист Ислам Елнебиши, 

и габровският „Дом на хумора и сатирата“, който ще представи премиерно документалния си филм 

„Смехът и свободата“. 

В програмата на ACT тази година ще бъдат проведени образователни и дискусионни модули със 

специални гости от Европейската асоциация за независими изпълнителски изкуства, Платформата за 

изпълнителски изкуства в Берлин и много други, както и уъркшопи, водени от Христо Христозов, Стефан 

Щерев и Димитър Узунов. За първи път активно участие в осъществяването на фестивала ще вземат 

младежите от актьорска школа „Драмеди“. 

Останалите събития от програмата ще се проведат в „Топлоцентрала“, „Дерида Денс Център“ и 

Национален студентски дом. Пълната програма можете да откриете на www.actfest.org. 

„АСТ Фестивал за свободен театър 2022“ се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на 

културата, Столична община и др. 

Източник: ploshtadslaveikov.com, статия 

https://www.ploshtadslaveikov.com/belaruski-izgnanik-s-protesten-parformans-sreshtu-lukashenko-v-sofiya/    

https://www.ploshtadslaveikov.com/belaruski-izgnanik-s-protesten-parformans-sreshtu-lukashenko-v-sofiya/
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Плейбек-театърът е импровизационен театър, който играе истинските, лични 

истории на публиката 
15.10.2022 

Представяме ви двама актьори  на плейбек-театър – Нелла Чилачава и Васил Спасов. 

Нелла Чилачава и Васил Спасов са двойка на сцената и в живота. Нелла Чилачава е основател и 

ръководител на плейбек-театър „Другие“ (The other). Той съществува в 4 града в Русия, 1 в Мексико и е в 

етап на развитие в Турция, както и тук, в България. 

Нелла Чилачава е акредитиран плейбек-учител, супервайзър на плейбек групи, психотерапевт, групов 

терапевт. 

Васил Спасов е основател и ръководител на „Гласовете на София“ –  улична плейбек-театър акция, 

международен плейбек учител, театрален режисьор и актьор с опит – както в класическия театър, така и 

във форум театъра. Фасилитатор е на тим-билдинг активности. 

Тя споделя, че обича хората и човешките истории, които чрез плейбек-театъра всички споделят. 

„И най-важното е да следваш сърцето си. По този начин, аз срещнах своята любов – Васил“. 

“Аз съм актьор и режисьор, влюбен съм в театъра от 8-ми клас, Занимавайки се с различен вид театър, 

съвсем случайно попаднах на плейбек театъра“, споделя от своя страна Васил.  

Той разказа, че когато при един престой в Италия го е пробвал за първи път, за него е било огромно 

преживяване и веднага е решил, че трябва да се занимава с това. През 2018-та на един международен 

лагер по плейбек-театър, се запознава с Нелла. 

На 17 октомври, понеделник, в Национален студентски дом, започва курс по плейбек-театър, който 

двамата актьори Васил Спасов и Нелла Чилачава ще водят. Той ще продължи до 19 декември. 

„Идеята е да се разкрепостим творчески, децата в нас да си поиграят хубаво и да имаме едно много 

положително преживяване, в което постепенно ще дойдат и други неща в които всеки ще може свободно 

да се извява“, разказаха актьорите. 

За курса можете да се запишете, на тяхната страница в инстаграм: Why not_company 

На 16 октомври, Нелла Чилачава ще води уъркшоп.в Нов Български университет. Той е безплатен за 

студенти. 

Чуйте още интересни детайли от разговора на Кристиян Илиев в звуковия файл  . 

Източник: БНР, Радио София, аудио запис 

https://bnr.bg/sofia/post/101721261/vsichko-se-sluchva-na-momentabez-predvaritelen-scenarii   

https://bnr.bg/sofia/post/101721261/vsichko-se-sluchva-na-momentabez-predvaritelen-scenarii
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“Контакти“ на Живко Арабов гостува в Казанлък 
25.10.2022 

На 2 ноември, сряда, в 17:30 часа, Музеят на фотографията и съвременните визуални изкуства открива 

изложбата „Контакти” на Живко Арабов. 

Живко Арабов е роден през 1946 год. Започва да се занимава с фотография като студент в 

Лесотехническия институт. Той преминава през увлечението към кинолюбителството и 

фотолюбителството. Присъдено му е званието „Фотограф-художник“.  

Носител е на над 100 награди в национални и международни фото-конкурси. Негови самостоятелни 

изложби са показвани в София, Коми АССР, Москва, Стокхолм, Скопие, „Фотоваканция“, Созопол 

„Аполония-89“. 

Снимките му илюстрират представителни албуми, като тези на детската асамблея „Знаме на мира“ и 

проекта „Красива България“. В близкото минало е бил ръководител на Представителния фотоклуб при 

Студентски дом на културата. 

След 1990 год. става преподавател по художествена фотография в НАТФИЗ, а по-късно в НБУ. Той 

получава плакет на Фотографската Академия „Янка Кюркчиева“ – за принос към родното фотографско 

изкуство през 2010 година. 

Източник: Kazanlak.Com, статия 

https://www.kazanlak.com/news-38380.html  

https://www.kazanlak.com/news-38380.html
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Фотографът Живко Арабов представя в Казанлък изложбата "Контакти" 
25.10.2022 

Изложбата „Контакти“ на фотографа Живко Арабов ще бъде открита в Музея на фотографията и 

съвременните визуални изкуства в Казанлък, съобщи за БТА директорът на културния институт Стефан 

Папукчиев. Събитието ще се състои на 2 ноември от 17:30 часа.  

„В изложбата има предимно портрети, но и градска фотография. Творбите са черно-бели, използвани са 

сребърни халогениди“, посочи Папукчиев. Той уточни, че всички фотографии в изложбата „Контакти“ са 

напълно авторски – творецът ги е снимал, проявявал, копирал и паспартирал.   

Живко Арабов е роден през 1946 година. Започва да се занимава с фотография като студент в 

Лесотехническия университет в София. Той преминава през увлечение към киното и фотографията и му е 

присъдено званието „фотограф – художник“.  

Авторът е носител на над сто награди в национални и международни фотографски конкурси. Негови 

самостоятелни изложби са показвани в София, Созопол, Москва, Стокхолм, Скопие и други. Негови 

снимки илюстрират представителни албуми като тези на детската асамблея „Знаме на мира“ и проекта 

„Красива България“.  

В близкото минало Живко Арабов е бил ръководител на Представителния фотоклуб при Студентски дом 

на културата, както и преподавател по художествена фотография в Националната академия за театрално 

и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ и в Нов български университет. Той е носител на плакет на 

Българска фотографска академия „Анка Кюркчиева“ за принос към родното фотографско изкуство през 

2010 година.  

Експозицията ще остане в казанлъшкия музей до 12 декември, след което на 14 декември ще бъде 

открито тазгодишното издание на традиционния „Фотографски салон“, напомни Стефан Папукчиев.  

Живко Арабов гостува за пръв път в Казанлък, а предстоящата изложба се организира съвместно с 

Българската фотографска академия „Янка Кюркчиева“ и с финансовата подкрепа на Национален фонд 

„Култура“, каза още директорът на музея. 

Източник: БТА, статия 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/349306-fotografat-zhivko-arabov-predstavya-v-kazanlak-s-izlozhbata-kontakti-   

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/349306-fotografat-zhivko-arabov-predstavya-v-kazanlak-s-izlozhbata-kontakti-
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34-тото издание на международния форум за компютърни изкуства „Компютърно 

пространство“ 
26.10.2022 

34-тото издание на международния форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство“ стартира 

на 27-ми октомври в Национален студентски дом и продължава до 29-ти октомври. 

“Компютърно пространство” (https://computerspace.org) се провежда за 34-ти път и показва синтеза наука-

технологии-изкуство. Международният форум за дигитални изкуства има конкурсна и фестивална част. 

Церемонията по награждаване на победителите ще се състои на 27 октомври от 13 ч в Националния 

студентски дом, по време на фестивалната част, 27-29 октомври. Интересни проекти в 8 категории спорят 

за първите места-  креативни идеи в областта на компютърната графика, компютърната анимация, 

електронната музика, уеб дизайн, интерактивни изкуства. Представители на Столична община и други 

организации ще връчат наградите на победителите. 

Фестивалната част включва изложби, уоркшопове, семинари и представяния на проекти. Един от 

акцентите тази година е “Изкуствен интелект компютърно генерирани изображения”. Достига ли 

изкуствения интелект и електронната креативност човешката? Как функционират генераторите на 

изображения, кои са пионерите в тази област, кои са авторите у нас, които експериментират с тези 

алгоритми. Интересни и полезни са и семинарите за 3D графика, за виртуална реалност, графичен 

дизайн, както и представянията на чуждестранни наградени автори в областта на електронната музика. 

Изложбата “Бинарният свят и историята на българските “Елка”” ще ни покаже развитието на българската 

електроника, от електронните лампи, през полупроводниковите елементи до интегралните схеми. Елка 

6521, четвърта в света и първа с операция коренуване, едни от първите портативни калкулатори Елка 101, 

с впечатляващ дизайн и изнасяни за Западна Европа, Интересно е и развитието на дисплеите при 

калкулаторите, от лампови до LCD. Ще бъдат представени и механични калкулатори от 19 век. Изложбата 

с интерактивни инсталации на ученици от ТУЕС показва забавната страна на електронното изкуство- 

иновативни идеи на младежи. По традиция се показват и дизайнерски решения на студенти от НБУ в 

изложбата „компютърна графика“. 3D мапинга е също една от темите на изложбите на „Компютърно 

пространство“. Шоуто “Светлини на свободата” на MP Studio превръща един от един от най- 

емблематичните монументи в града – Бранденбургската врата, в портал към историята на Берлинската 

стена. Единствената по рода си 3D мапинг проекция “Винсент среща Рембранд: Неразказната история” е 

своеобразно реализиране на неслучилата се среща между двамата художници. Полина Борисова, ADCOM 

ще представи функциите на новия таблет Wacom Cintiq Pro 27. 

Форумът е част от Календара на културните събития на Столична община. Проектът е реализиран с 

финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”. „Компютърно 

пространство“ се реализира и в партньорство с Министерство на образованието и науката, Национален 

студентски дом, BG Design Group, ADCOM и Нов български университет. По традиция, наши медийни 

партньори са БНТ и БНР. 

Източник: Photo Cafe, статия 

https://photocafe.bg/news-26102022/   

https://photocafe.bg/news-26102022/
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Идва международният форум за компютърни изкуства „Компютърно 

пространство“ 
24.10.2022 

Международният форум за дигитални изкуства има конкурсна и фестивална част. Интересни проекти в 8 

категории спорят за първите места - креативни идеи в областта на компютърната графика, компютърната 

анимация, електронната музика, уеб дизайна и интерактивните изкуства. 

Какво разказа в студиото Росен Петков - председател на Организационния комитет на „Компютърно 

пространство“ за събитието, вижте във видеото. 

Източник: БНТ, Предаване „100% будни“, видео запис  

https://bnt.bg/news/idva-mezhdunarodniyat-forum-za-kompyutarni-izkustva-kompyutarno-prostranstvo-v330225-310904news.html    

https://bnt.bg/news/idva-mezhdunarodniyat-forum-za-kompyutarni-izkustva-kompyutarno-prostranstvo-v330225-310904news.html?fbclid=IwAR1fRgj-lDa63wId7VdbeT1Q_ZsPkqkh8g6WQoKEsnjBcTNrmAbqWi8bVk0
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Каква е историята на българската „Елка” 
28.10.2022 

Международен форум показва развитието на електрониката 

34-ото издание на международния форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство” се 

провежда в  Националния студентски дом. Един от акцентите тази година е изложбата „Бинарният свят и 

историята на българската „Елка”, която показва развитието в електрониката. 

„Това е механично сметало, механични калкулатори. Историята на механичните сметала датира още от 

времето на египтяните. Може да видим първия български електронен калкулатор „Елка 62”, обясни  Антон 

Оруш, който е колекционер на българска техника. 

На фестивала десетокласници представят проекта си на марсоход. „Той е с шест колела и камера, като 

целта е да се изследва Червената планета, тъй като в момента тя не е достижима за хората”, разказа 

една от ученичките. 

„Светът на технологиите е гигантски. Там всичко е възможно и всичко е интересно”, сподели друг ученик. 

Повече гледайте във видеото. 

Източник: НОВА ТВ, Новините, видео запис 

https://nova.bg/news/view/2022/10/28/388199/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/    

https://nova.bg/news/view/2022/10/28/388199/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2022/10/28/388199/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2022/10/28/388199/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2022/10/28/388199/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/


 

191 

www.studenthouse.bg 

За свободата да бъдеш себе си 
29.10.2022 

Една година след участието в „Гласът на България“ младият изпълнител Христина Йосифова (ХРИСИ) 

представя дебютния си сингъл „Still Green”. 

„Ще ми изскочи сърцето, да знаете“, написа 17-годишната Хриси в социалните мрежи, малко преди 

премиерата на видеоклипа „Still Green“, която беше вчера – 28 октомври, в 19 часа в YouTube. За Хриси да 

създава музика и да разказва истории с нея, е сбъдната мечта. Истории за пътя към самите нас и вярата, 

която ни движи напред. Нейното творчество е своеобразен израз на свободата да бъдем себе си. То 

показва пътя на един млад човек, за който музиката е не само начин на изразяване, но и движеща сила. 

„Still Green” е първата от общо 9 песни в дебютния музикален албум “Humanity”, по който ХРИСИ работи с 

именития музикант, композитор и текстописец Ангел Дюлгеров. Той е музикален продуцент на албума и 

автор на ангажиментите в него. През 2023 година албумът ще има своята премиера на живо с бенд. 

За работата си с Ангел Дюлгеров тя споделя: „След Гласът започнахме да записваме и да работим по 

албума. Много съм благодарна на Димитър Еленски, моят първи учител по китара, че ни свърза. Бях 

много щастлива, когато Ангел каза, че е чул песните, харесали са му и иска да работи по целия албум. 

Беше голямо признание и чест за мен точно той да пожелае да продуцира моята музика – Ангел 

Дюлгеров, когото всички познаваме от работата му с едни от най-големите имена на музикалната сцена в 

България, като Лили Иванова, Любо Киров, Орлин Павлов, Михаела Маринова и други артисти и банди.“ 

Музикалният видеоклип на “Still Green” е реализиран с прекрасния творчески тандем Орлин и Веско 

Менкаджиеви, които режисират и заснемат видеото на песента. Посветени в изкуството, те създават 

видео продукция, която отговаря съвсем точно на творческата концепция на Христина и с това поставят 

началото на следващи общи проекти. За брилянтната хореография на танцьорите във видеото Свилена 

Николова и Петър Герзилов заслуга има самият Петър, който е професионален хореограф, танцьор и 

режисьор. Снимките зад кадър са дело на фотографа Иван Христов. А за визията на ХРИСИ думата имат 

Ралица Рот (грим и коса) и Олга Мекикчиева (стилист). Част от невероятния екип е и вокалният педагог на 

ХРИСИ - Искра Ангелова, която работи с нейния глас от ранна детска възраст. Видеото е реализирано в 

Камерна зала на Национален Студентски дом на културата. 

Ето какво споделя за работата си с младия талант самият Ангел Дюлгеров: „Изключително съм щастлив, 

че имам възможност да работя с артист като Христина. За първи път я забелязах на нейното участие в 

„Гласът на България“, където веднага видях таланта й и чух гласовите й възможности. Тогава не 

подозирах за авторските й идеи и за нейното умение да пише музика. След предаването тя се свърза с 

мен. Беше ми много интересно да чуя някакви нейни идеи. И всъщност не очаквах, че толкова много ще 

ме вдъхновят. Нещата, които тя ми изпрати, веднага ме накараха да седна на компютъра и да започна да 

мисля по тях като аранжименти и като продукция. Много съм щастлив от резултата, който постигнахме. 

Приех нещата като свои. Те са близки до това, което аз бих направил за себе си и не съм пестил като 

енергия и като идеи. По-скоро се задълбах и се гмурнах в приключението, което се казва “Humanity” – 

нейният първи албум. Нямам търпение хората да чуят това, което сме направили, и съм сигурен, че 

музиката ще стигне до сърцата и душите им.“ 

Ако още не си го направила, в което се съмняваме, чуй “Still Green” в YouTube канала на ХРИСИ тук. 

Източник: Cosmopolitan.bg, статия 

https://www.cosmopolitan.bg/a/za-svobodata-da-bdes-sebe-si   

https://www.cosmopolitan.bg/a/za-svobodata-da-bdes-sebe-si
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АСТ Фестивал за свободен театър 2022 
10.2022 

Между 13 и 30 октомври Фестивалът за свободен театър ACT ще се проведе за 12 поредна година и ще 

представя изключителна международна и локална програма под мотото “ДИРЕКТНО ВКЛЮЧВАНЕ”. 

В рамките на фестивала за свободен театър ACT ще видим 5 чуждестранни представления на едни от 

най-предизвикателните изгряващи световни артисти – Игор Шугалеев (Беларус), Родриго Батиста 

(Бразилия), Inflexions (Франция), Нея Томшич (Словения) и Мерседес Педроче (Испания). През 

последните единадесет години АСТ Фестивал за свободен театър се установи като ключово и очаквано 

събитие за столичани и за поредна година е част от културния календар на Столична община в раздел 

“Значими събития”. Дванадесетото издание на ACT – “Директно включване” – ще представи и 

впечатляваща българска програма. Тя включва впечатляващо жанрово и тематично разнообразие и се 

състои от общо осем спектакъла, три танцови филма и специалния формат “Show and Tell”, в който ще 

бъдат представени български трупи и проекти в развитие. Българската селекция се осъществява в 

партньорство с театрална компания “Момо” и е подкрепена от Столична програма култура, в направление 

“Театър”. 

Общо 17-те спектакъла от ACT 2022 са предназначени за широка и разнородна публика, но освен тях ще 

бъде представена и богата паралелна програма. В нея се открояват партньорствата с платформата “Нови 

драматургии”, благодарение на които ще можем да видим и чуем две знакови знамена за американската 

независима сцена – Томас де Франц и Браян Роджърс, с платформата “Радар София”, които ще се 

включат с представянето на резултатите от уъркшопа на египетския артист ислам Елнебиши и Музей “Дом 

на хумора и сатирата” Габрово с премиерата на документалния филм “Смехът и свободата”. В програмата 

на ACT тази година ще бъдат проведени образователни и дискусионни модули със специални гости от 

Европейската асоциация за независими изпълнителски изкуства, Платформата за изпълнителски изкуства 

в Берлин и много други, както и уъркшопи водени от Христо Христозов, Стефан Щерев и Димитър Узунов. 

За първи път активно участие в осъществяването на фестивала ще вземат младежите от актьорска школа 

“Драмеди”. 

“АСТ Фестивал за свободен театър измина дълъг път. Той заема ключова ниша – представянето на 

новото, провокативното, неочакваното в съвременния театър. Искаме да вдъхновяваме публиката и 

артистите да чувстват и разсъждават по-смело и по-отговорно” – споделя Стефан Прохоров, председател 

на Асоциацията за свободен театър, която заедно с театрална компания МОМО провежда фестивала ACT 

вече 12 години. Фестивалът е възможен благодарение на подкрепата от страна на Министерството на 

културата на Република България и Столична община. АСТ Фестивал за свободен театър е едно от най-

очакваните събития в театралния живот на столицата, тъй като успява да събере на едно място някои от 

най-значимите и провокативни сценични продукции и предоставя уникална възможност за равносметка и 

съпоставка както за десетките участващи артисти, така и за софийската публика. 

Събитията от ACT 2022 – представления, уъркшопи, конференция и кръгла маса, ще се проведат на три 

сцени: Топлоцентрала, Дерида и Национален студентски дом. Пълната програма можете да откриете на 

www.actfest.org и в социалните мрежи. 

АСТ Фестивал за свободен театър 2022 се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на 

културата на Република България, Столична община, Институт Сервантес, “Театроскоп”, WBE, Френски 

Институт София, и в партньорство с Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала, Сцена 

“Дерида”, Национален студентски дом и Гьоте-Институт България. 

Източник: natfiz.bg, статия 

https://natfiz.bg/2022/10/07/ast-festival-za-svoboden-teatar-2022/   

https://natfiz.bg/2022/10/07/ast-festival-za-svoboden-teatar-2022/
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Me And My Devil със самостоятелен концерт 
31.10.2022 

Me And My Devil се завръщат на сцена за самостоятелно шоу на 2 декември в Национален студентски 

дом. 

Музикантите обещаващо смазващ концерт, а повече от половината билети вече са изчерпани. 

Източник: Stand.bg, Музика, покана 

https://stand.bg/page/detail/title/Me+And+My+Devil+%D1%81%D1%8A%D1%81+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D

1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%

D1%82   

https://stand.bg/page/detail/title/Me+And+My+Devil+%D1%81%D1%8A%D1%81+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://stand.bg/page/detail/title/Me+And+My+Devil+%D1%81%D1%8A%D1%81+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://stand.bg/page/detail/title/Me+And+My+Devil+%D1%81%D1%8A%D1%81+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
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Никола Груев – Котарашки с нова песен и четвърти студиен  албум  
03.11.2022 

На 11 ноември в Националния студентски дом композиторът Никола Груев – Котарашки заедно с групата 

си “Kotarashki and the Rain Dogs” ще представят четвъртия си студиен  албум,  както и най-новата си песен 

„ Dogs out”. 

Вижте повече във видеото. 

Източник: БНТ, Предаване Култура.БГ, видео запис 

https://bnt.bg/news/nikola-gruev-kotarashki-s-nova-pesen-i-chetvarti-studien%C2%A0-album-v330997-311447news.html   

https://bnt.bg/news/nikola-gruev-kotarashki-s-nova-pesen-i-chetvarti-studien%C2%A0-album-v330997-311447news.html
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Kottarashky завъртя новата песен и 4-и студиен албум 
02.11.2022 

Новата песен Zaide на Kottarashky& The Rain Dogs се завъртя пилотно със слънчева доза чил и много 

градско щастие. Това е втората песен от 4-ия студиен албум "Doghouse". Zaide има типичното закачливо и 

позитивно звучене за Никола Груев - Kottarashky, но клипът е това, което в социалните мрежи обсъждат 

като „Евала“ и „Най-накрая нещо ново по старата тема“. 

Live –промото на албума ще се състои на 11 ноември в Национален студентски дом в бутиков концерт с 

ограничен брой места. 10 –те чисто нови песни ще бъдат представени на камерна сцена като най-

страстните фенове е жизненонеобходимо да си купят билети още сега от тук: 

На концерта, разбира се, ще звучат и най-обичаните песни на Kottarashky, които едновременно ни карат 

на танцуваме, да се радваме на живота и да дишаме радост с пълни гърди. 

Източник: otograda.bg, статия 

https://otgrada.bg/art/kottarashky-zavrtya-novata-pesen-i-4-i-studien-album   

https://otgrada.bg/art/kottarashky-zavrtya-novata-pesen-i-4-i-studien-album
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Преди 100 години Денят на народните будители за първи път се чества като 

празник 
01.11.2022 

Малцина знаят, че за разлика от Кирило-Методиевия празник, Денят на народните будители се вписва 

много по-късно в честванията, посветени на българския дух. Това се случва по време на самостоятелното 

управление на БЗНС (1920 – 1923 г.), важен момент от което е предприемането на мерки за повдигането 

на националния дух и налагането на традиции, тласкащи учащата се младеж, а и всички българи към 

преодоляване на духовния срив след двете национални катастрофи. За целта започва да се обръща 

голямо внимание на героичните страници от историята на България и на бележитите ни дейци. 

През 1920 година Стоян Омарчевски внася в Народното събрание законопроект за поставяне на бюстове 

на заслужили българи в централната алея на Борисовата градина. Законопроектът е гласуван и става 

Закон за увековечаване на паметта на именити българи, а неговият вносител е в основата и на идеята за 

създаването на празника на будителите. 

Натоварен официално с поръчение да оформи патриотична и националнообединителна идея, висшият 

служител в Министерството на народното просвещение Никола Балабанов предлага един ден от годината 

да стане „специален”, като се посвети на изтъкнатите български дейци от различни области – духовници, 

учители, общественици. Предвижда се празникът да се чества в училище, но така, че да се превърне във 

всенароден ден. За първи път това става през 1922 г. по нареждане от Министерството на народното 

просвещение и с одобрението на Министерския съвет. В обръщението си към ректора на Софийския 

университет, директорите на Художествената и Музикалната академия, учителските институти, средните 

училища и окръжните училищни инспектори (Окръжно N 17743/28.VІІ.1922 г.) министърът на просветата 

Стоян Омарчевски посочва причините и целите на тържественото честване: „За да се възбуди у нашата 

учаща се младеж и изобщо в младите наши поколения здрав, дълбок, смислен интерес към дейците на 

нашето минало, към просветните, политическите и културни дейци на нашия национален живот – интерес, 

който засега се засяга случайно, било само от учителите по история и български език, било от отделни 

обществени дейци, Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. 

Йоана Рилски, и за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, 

чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, 

като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните 

будители, към ония, които като самоотвержени воини водеха българския народ в миналото към просвета, 

към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни 

идеали”. 

През 1923 г. 1 ноември се утвърждава като официален „за честване паметта на заслужилите българи”. 

Тогава се приема и направеното по-рано от проф. Боян Пенев предложение названието на празника да 

бъде Ден на народните будители. 

Ученици от Първа прогимназия на парад по случай Деня на народните будители. На преден план е 

ученичката Йорданка Мартинова, носеща портрет на Теодосий Търновски. Велико Търново, 1 ноември 

1934 г. 

Оправдан интерес и гордост предизвиква фактът, че във Велико Търново на тази дата предшествениците 

ни отдават заслужено признание на всички съзидатели и защитници на родината, борци за нейната 

свобода, независимост, обединение и културен просперитет, чествайки още от края на 20-те години на 

миналия век Деня на будителите заедно с Бойния празник на частите от Търновския гарнизон. 

През 1929 г. се заражда и идеята всяка година на тая дата да се канят изтъкнати великотърновци, 

живеещи в столицата или в чужбина, „за да се докаже пред света, че царственият град на Асеневци е все 

още велик и проспериращ чрез своите бележити синове, прославящи го далеч зад пределите на родното 

място”. 

Неотменна част от празнуването на 1 ноември става и дефилирането на местните ученици, носещи 

портрети на народните будители. В спомените на стари търновци се откриват любопитни и интересни 

моменти, свързани с вълненията около тая традиция. Кръстина Дянкова, ученичка в училище „Петър 

Дабков” през 30-те години на миналия век, споделя, че с най-голямо удоволствие носи портрета на дядо 

Славейков, „защото е голям будител, пък е и от Търново”, а Иван Няголов от същото училище с огорчение 

пише, че „веднъж  не ми дадоха да нося снимка на будител, защото имах провинения. Оттогава започнах 

да уча старателно и да внимавам с поведението си”. 
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На тоя ден се откриват и сказките на Народния университет „Велико Търново”. Пред множество граждани 

изтъкнати интелектуалци говорят по теми, свързани главно с културно-просветното израстване на 

болярите. 

На 1 ноември, патронен празник в миналото и на академичната младеж, членовете на Националния 

студентски съюз предприемат благотворителни акции във всички по-големи градове на страната. Велико 

Търново е задължителна част от програмата им, тъй като е не само важно културно средище, но и 

жителите му са сред най-щедрите дарители. Известно е, че старостоличани се нареждат сред 

първенците, предоставили средства за строеж на студентски дом в София. 

Така в миналото великотърновци успяват не само да изпълнят указанията на Министерството на 

народното просвещение Деня на народните будители „да се урежда с оглед на местните събития и 

местните дейци, като на последните се отдава нужната почит, нужното внимание за назидание, подем и 

вдъхновение на поколенията”, но и да утвърдят авторитета на града в цялостния културен живот на 

страната. 

Честван до 1945 г., през следващите десетилетия празникът попада в графата на „националистическите и 

шовинистични“ тържества и е заличен от празничния календар, но не и от историческата ни памет. През 

1990 г. по инициатива на сдружение „Мати Болгария” Денят на народните будители отново заема своето 

място в храма на българската духовност. А в днешния кризисен период все повече имаме нужда от 

достойния пример на будителите. 

Източник: БОРБА БГ, статия 

https://www.borbabg.com/2022/11/01/predi-100-godini-denyat-na-narodnite-buditeli-za-prvi-pt-se-chestva-kato-praznik/   

https://www.borbabg.com/2022/11/01/predi-100-godini-denyat-na-narodnite-buditeli-za-prvi-pt-se-chestva-kato-praznik/
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Десетата нощ на театрите 
07.11.2022 

Нощта на театрите ще настъпи за десети път в България на 19 ноември и „ще отвори вратите“ на 

сценичните изкуства към сърцата на зрителите. Програмата на европейската инициатива включванад 100 

събътия от различни театрални жанрове, които ще бъдат представени в 13 града - София, Пловдив, 

Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Шумен, Симитли, Кърджали, Търговище, 

Пазарджик. 

Символичното начало на Нощта ще бъде сложено в Пловдив – на Голяма сцена в Драматичния театър, с 

едно от най-новите му заглавия – „Вампир“ по Антон Страшимиров. 

За първи път в историята на Нощта на театрите Народен театър „Иван Вазов“ ще предложи над 12-часова 

програма на всичките си сцени – „Неведение“ (11:00 ч.), „Плач на ангел“ (14:00 и 19:00 ч.), „Караконджул“ 

(15:00 ч.), „Народът на Вазов“ (19:00 ч.), „Шърли Валантайн“ (19:30 ч.), „Фиеса“ (23:00 ч.). 

Представления в стандартен и нестандартен час в София ще има и в още десетки локации, сред които са 

Младежкият театър „Николай Бинев“, Малък градски театър „Зад Канала“, Открита сцена „Сълза и смях“, 

Театър „Възраждане“, Театрална работилница „Сфумато“, Театър „Българска армия“, Национален 

студентски дом, Нов Театър НДК, Yalta Art Room, I am Studio, ХаХаХа Импро палас, Дерида, Национален 

студентски дом, Театър 199 и др. 

Целодневна театрална програма ще предложат в Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, в 

Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, в Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора, в 

Симитли - НЧ „Климент Охридски“. 

Точно в 12 ч. на 19 ноември ще започне и откритото студио LIVE CAM “Нощта след края на Света. Светът 

след края на Нощта“, което ще се излъчва на живо от Народен театър „Иван Вазов“ във фейсбук 

страницата на Нощта, за да е достъпно за почитатели на театралното изкуство в България и по света. 

Тази година своите театрални мисли ще споделят директорите, режисьорите, драматурзите и актьорите. 

Източник: Ева.БГ, статия 

https://eva.bg/article/43869-Desetata-nosht-na-teatrite   

https://eva.bg/article/43869-Desetata-nosht-na-teatrite
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10-а "Нощ на театрите" в София и още 12 града 
07.11.2022 

Над сто събития предстоят в 10-ата "Нощ на театрите", която ще се проведе на 19 ноември, съобщават 

организаторите. Събитието е част от календара с културните събития за 2022 г. на Столичната община и 

се осъществява с подкрепата на Министерството на културата. 

Програмата ще бъде представена в София и още 12 града - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, 

Благоевград, Плевен, Шумен, Симитли, Кърджали, Търговище и Пазарджик. 

Нощта на 19 ноември ще започне от сутринта с детски представления в повечето от градовете, които се 

включват в инициативата. За първи път Народният театър ще предложи над 12-часова програма на 

всичките си сцени. В съпътстващите активности са включени изложба на театрални фотографии, Pop-up 

книжарница, Food corner и музейна изложба с театрален реквизит и костюми. Благодарение на 

специалния NT pass, сто човека ще имат възможност за ексклузивен достъп до всички постановки и 

допълнителни активации в Народния театър, както и до срещи с актьори, писатели и режисьори, обиколка 

в царската ложа, изненади и подаръци. 

Софийска опера и балет ще "отвори" вратите си за тур зад кулисите (12:00 и 13:30 ч.), като включването в 

разходките е с предварителни записвания и до изчерпване на местата. Вечерта ще е посветена на 

премиерата на оперното представление "Дама Пика". 

Учебните театри на НАТФИЗ, Софийския университет и Нов български университет се включват с част от 

най-новите си продукции, а в театър-лаборатория "Алма алтер“ всички спектакли са по текстове на Гео 

Милев и с вход свободен. 

С представления в стандартен и нестандартен час ще се включат и Младежкият театър "Николай Бинев“, 

Малък градски театър "Зад канала“, открита сцена "Сълза и смях“, театър „Възраждане“, театрална 

работилница "Сфумато“, театър "Българска армия“, Национален студентски дом, "Нов театър НДК", Yalta 

Art Room, I am Studio, "ХаХаХа импро палас", "Дерида", "Театър 199" и др., съобщават от "Арт проджектс". 

Източник: Столица.bg , статия 

https://stolica.bg/svobodno-vreme/10-a-nosht-na-teatrite-v-sofiya-i-oshte-12-grada   

https://stolica.bg/svobodno-vreme/10-a-nosht-na-teatrite-v-sofiya-i-oshte-12-grada
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Момичето с невероятните импровизации 
08.11.2022 

Една година след участието в „Гласът на България“ младата Христина Йосифова (Хриси) представя 

дебютния си сингъл „Still Green”. 

17-годишното момиче вече има и видео клип на песента си. Тя казва, че нейното творчество е 

своеобразен израз на свободата да бъдем себе си. То показва пътя на един млад човек, за който музиката 

е не само начин на изразяване, но и движеща сила. 

„Still Green” е първата от общо 9 песни в дебютния музикален албум “Humanity”, по който Хриси работи с 

именития музикант, композитор и текстописец Ангел Дюлгеров. Той е музикален продуцент на албума и 

автор на аранжиментите в него. През 2023 година албумът ще има своята премиера на живо с бенд. 

За работата си с Ангел Дюлгеров тя споделя: „След Гласът започнахме да записваме и да работим по 

албума. Много съм благодарна на Димитър Еленски, моят първи учител по китара, че ни свърза. Бях 

много щастлива, когато Ангел каза, че е чул песните, харесали са му и иска да работи по целия албум. 

Беше голямо признание и чест за мен точно той да пожелае да продуцира моята музика - Ангел Дюлгеров, 

когото всички познаваме от работата му с едни от най-големите имена на музикалната сцена в България 

като Лили Иванова, Любо Киров, Орлин Павлов, Михаела Маринова и други артисти и банди.“ 

Музикалният видео клип на “Still Green” е реализиран с прекрасния творчески тандем Орлин и Веско 

Менкаджиеви, които режисират и заснемат видеото на песента. Посветени в изкуството, те създават 

видео продукция, която отговаря съвсем точно на творческата концепция на Христина и с това поставят 

началото на следващи общи проекти. За брилянтната хореография на танцьорите във видеото Свилена 

Николова и Петър Герзилов заслуга има самият Петър, който е професионален хореограф, танцьор и 

режисьор. 

Снимките зад кадър са дело на фотографа Иван Христов. А за визията на Хриси думата имат Ралица Рот 

(грим и коса) и Олга Мекикчиева (стилист). Част от невероятния екип е и вокалният педагог на Хриси - 

Искра Ангелова, която работи с нейния глас от ранна детска възраст. Видеото е реализирано в Камерна 

зала на Национален Студентски дом на културата. 

то какво разказва за работата си с младото момиче Ангел Дюлгеров: „Изключително съм щастлив, че 

имам възможност да работя с артист като Христина. За първи път я забелязах на нейното участие в 

„Гласът на България“, където веднага видях таланта ѝ и чух гласовите ѝ възможности. Тогава не 

подозирах за авторските ѝ идеи и за нейното умение да пише музика. След предаването тя се свърза с 

мен. На мен ми беше много интересно да чуя някакви нейни неща. И всъщност не очаквах, че толкова 

много ще ме вдъхновят. Нещата, които тя ми изпрати веднага ме накараха да седна на компютъра и да 

започна да мисля по тях като аранжименти и като продукция. Много съм щастлив от резултата, който 

постигнахме. Приех нещата като свои. Много са близки до това, което аз бих направил за себе си и не съм 

пестил като енергия и като идеи. По-скоро се задълбах и се гмурнах в приключението, което се казва 

“Humanity” – нейният първи албум. Нямам търпение хората да чуят това, което сме направили и съм 

сигурен, че музиката ще стигне до сърцата и душите им.“. 

Източник: OffNews, Култура, статия 

https://offnews.bg/kultura/momicheto-s-neveroiatnite-improvizatcii-ot-glasat-na-balgaria-21-hr-789005.html   

https://offnews.bg/kultura/momicheto-s-neveroiatnite-improvizatcii-ot-glasat-na-balgaria-21-hr-789005.html
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Готов е проектът за реставрация на Националния студентски дом в София 
16.11.2022 

Фокус в проекта е Голямата зала 

Директорът на Националния студентски дом д-р Христиан Даскалов внесе в Направление "Архитектура и 

градоустройство" на Столична община проекта за реставрация на сградата с фокус върху 

емблематичната за няколко поколения творци Голяма зала. Това е първият проект за цялостен ремонт на 

сградата от построяването й преди 90 години през 1933 г. Проектът е обсъден и съобразен с очакванията 

и идеите на младите хора от творческия и студентски сектор в страната, казва Даскалов. 

Предвижда се Голямата зала на Национален студентски дом да е мултифункционлна и да се ползва за 

концерти, театър, кино, обучителни събития и научни конференции. А когато телескопичните седалки се 

приберат, ще става бална зала за инициативи като ежегодния студентски бал за 8-ми декември. „Ако 

забелязвате намигване към други паметници на културата, връзката не е случайна. Нашата Голяма зала е 

всъщност по-старата, но по-малка по размери "сестра" на Зала "България". Бащите на двете зали, 

построени с няколко години разлика в средата на 30-те, са архитектите-модернисти Иван Данчов и Станчо 

Белковски“, коментира още Даскалов. 

Проектът е разработен с финансовата подкрепа на програма "Културно наследство“ на Столична община 

от проектантско студио "Новиза". На 16 февруари 2021 г. е сключен договор между Столична община и 

„Новиза“ ЕООД (арх. Правдомира Алексиева) с предмет: „Извършване на проучване и документиране, 

екзекутивно архитектурно заснемане и възстановяване на техническите чертежи на сградата, изготвяне на 

задание за проектиране, изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и упражняване 

на авторски надзор при изпълнение на СМР на сградата на Национален студентски дом на пл. “Народно 

събрание“ 10”. Изготвените проучване и документиране, архитектурно заснемане и възстановяване на 

техническите чертежи на сградата са съгласувани от Министерство на културата на 11 януари 2022 г. 

Очакваше се и съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство. Вижте повече 

за сградата тук и тук. 

Източник: citybuild.bg, статия 

https://citybuild.bg/news/gotov-e-proektat-za-restavraciya-na-nacionalniya-studentski-dom-v-sofiya-   

https://citybuild.bg/news/gotov-e-proektat-za-restavraciya-na-nacionalniya-studentski-dom-v-sofiya-
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Възпитаници на НАТФИЗ реализираха видео клип на песента „Still Green” на 

Христина Йосифова - HRISI 
11.2022 

Една година след участието в „Гласът на България“ младият изпълнител Христина Йосифова – HRISI 

представи дебютния си сингъл „Still Green”. 

Музикалният клип е реализиран от Орлин Менканджиев, Веселин Менкаджиев, Касияна Ангелова, Виктор 

Добрев, Петър Герзилов, Здравко Менчев, Денислав Маринов и Иван Христов – възпитаници на НАТФИЗ. 

17-годишното момиче сподели видео клипа на песента, както и вълнението си от това да живее в 

сбъднатата си мечта – да създава музика и да разказва истории с нея. Истории за пътя към самите нас и 

вярата, която ни движи напред. Нейното творчество е своеобразен израз на свободата да бъдем себе си. 

То показва пътя на един млад човек, за който музиката е не само начин на изразяване, но и движеща 

сила. 

„Still Green” е първата от общо 9 песни в дебютния музикален албум “Humanity”, по който HRISI работи с 

именития музикант, композитор и текстописец Ангел Дюлгеров. Той е музикален продуцент на албума и 

автор на аранжиментите в него. През 2023 година албумът ще има своята премиера на живо с бенд. 

За работата си с Ангел Дюлгеров тя споделя: „След Гласът започнахме да записваме и да работим по 

албума. Много съм благодарна на Димитър Еленски, моят първи учител по китара, че ни свърза. Бях 

много щастлива, когато Ангел каза, че е чул песните, харесали са му и иска да работи по целия албум. 

Беше голямо признание за мен точно той да пожелаe да продуцира моята музика – Ангел Дюлгеров, 

когото всички познаваме от работата му с едни от най-големите имена на музикалната сцена в България 

като Лили Иванова, Любо Киров, Орлин Павлов, Михаела Маринова и други артисти и банди.“ 

Музикалният видео клип на “Still Green” е реализиран с прекрасния творчески тандем Орлин и Веселин 

Менкаджиеви, които режисират и заснемат видеото на песента. Посветени в изкуството, те създават 

видео продукция, която отговаря съвсем точно на творческата концепция на HRISI и с това поставят 

началото на следващи общи проекти. Ето какво сподели режисьорът на видеото Орлин Менкаджиев: 

„Уча в НАТФИЗ филмова и телевизионна режисура. Имам зад гърба си два късометражни игрални и един 

документален филм. Снимал съм различни игрални етюди, реклами, множество танцувални и няколко 

музикални клипа. За мен режисурата е необходимост, с която намирам начин да изразя себе си. 

Независимо дали става въпрос за филм, музикален клип или реклама, аз все намирам начин да покажа 

себе си. Надявам се да успявам да покажа това и в работата си с Хриси. 

Смятам музиката й за вълнуваща, което ми позволява да я преобразя в един интригуващ визуален свят. 

Харесва ми да работя с нея, защото Хриси е изпълнена с позитивна енергия, жизненост и искреност, което 

допринася работата ни да бъде органична и ползвотворна. Мисля, че както аз самият, така и Хриси, е 

една търсеща себе си душа, за която светът не би могъл да изгуби блясъка и цвета си. Смятам, че и 

двамата имаме какво да кажем на хората с нашето изкуство и с удоволствие бих казал, че това е добра 

предпоставка за съвместния ни творчески труд“. 

За брилянтната хореография на танцьорите във видеото Свилена Николова и Петър Герзилов заслуга 

има самият Петър, който е професионален хореограф, танцьор и режисьор. Снимките зад кадър са дело 

на фотографа Иван Христов. Част от невероятния екип е и вокалният педагог на Хриси – Искра Ангелова, 

която работи с нейния глас от ранна детска възраст. Видеото е реализирано в Камерна зала на 

Национален Студентски дом на културата. 

„Изключително съм щастлив, че имам възможност да работя с артист като Христина. За първи път я 

забелязах на нейното участие в „Гласът на България“, където веднага видях таланта й и чух гласовите й 

възможности. Тогава не подозирах за авторските й идеи и за нейното умение да пише музика. След 

предаването тя се свърза с мен. На мен ми беше много интересно да чуя някакви нейни идеи. И всъщност 

не очаквах, че толкова много ще ме вдъхновят. Нещата, които тя ми изпрати веднага ме накараха да 

седна на компютъра и да започна да мисля по тях като аранжименти и като продукция. Много съм 

щастлив от резултата, който постигнахме. Приех нещата като свои. Много са близки до това, което аз бих 

направил за себе си и не съм пестил като енергия и като идеи. По-скоро се задълбах и се гмурнах в 

приключението, което се казва “Humanity” – нейният първи албум. Нямам търпение хората да чуят това, 

което сме направили и съм сигурен, че музиката ще стигне до сърцата и душите им.“ – споделя 

музикалният продуцент на дебютния албум Ангел Дюлгеров. 

Екипът, който реализира музикалния видео клип, е в състав: 
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Director: Orlin Menkadzhiev 

DoP: Veselin Menkadzhiev 

Edit: Kasiyana Angelova 

1 AC: Zdravko Menchev 

2 AC: Viktor Dobrev 

Color Grading: Denislav Marinov 

Choreographer: Petar Gerzilov 

BTS Photographer: Ivan Hristov 

Special thanks to: National Student House. 

Източник: natfiz.bg, статия 

https://natfiz.bg/2022/11/08/vazpitanitsi-na-natfiz-realiziraha-video-klip-na-pesenta-still-green-na-hristina-josifova-hrisi/   

https://natfiz.bg/2022/11/08/vazpitanitsi-na-natfiz-realiziraha-video-klip-na-pesenta-still-green-na-hristina-josifova-hrisi/
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Премиера на филми за архитектурния модернизъм 
13.11.2022 

Документалната поредица „Срещи с архитектурния модернизъм” с нови епизоди за арх. Васил Василев и 

Биологическия факултет 

На 14 ноември 2022 от 18:30 часа в пространство Swimming Pool на покрива на емблематична за 

модернизма сграда на арх. Васил Василев ще се състои прожекция на новите епизоди, съпътствана от 

дискусия с режисьорите Андрей Гетов и Яна Алексиева и водещите експерти в областта на архитектурния 

модернизъм д-р арх. Любинка Стоилова и Васил Макаринов. Събитието ще се излъчва онлайн на живо на 

страниците на Моно Колектив в YouTube и Facebook. 

ФИЛМИТЕ 

„Срещи с архитектурния модернизъм” представя сгради образци на стила в България. През техните 

гласове научаваме повече за създателите им, тяхната история и за архитектурните им особености. 

Архитект Васил Василев 

В третия филм от поредицата ще отворим вратите на няколко забележителни сгради, проектирани от арх. 

Васил Василев. Роден в зората на миналия век, той получава архитектурното си образование в град Линц, 

Австрия. Започва частната си софийска практика още през 30-те години, като бързо се утвърждава в 

професионалния елит. Съчетавайки традиционни архитектурни елементи с най-напредничавите за 

времето си модернистични изразни средства, арх. Василев извайва дързък и неподражаем авторски стил. 

Биологическият факултет 

Четвъртият филм от поредицата ще ви потопи в дебрите на Биологическия факултет на Софийския 

университет. Забележителната сграда с характерна тухлена фасада е построена през 1928 г. по проект на 

архитектите Георги Овчаров и Генко Попов, възпитаници на престижната Мюнхенска политехника. 

Неповторимата аула с овална форма и красиво орнаментиран таван, обширните светли пространства, 

широките стълбища и високият заострен прозорец превръщат сградата в безценен пример на модернизма 

и истинско произведение на изкуството. 

ГОСТИТЕ  

Андрей Гетов, режисьор; Яна Алексиева, режисьор; Симеон Цончев, продуцент; Д-р Любинка Стоилова, 

архитект; Васил Макаринов, изкуствовед 

ПРОСТРАНСТВОТО 

Swimming Pool е генеративна концепция и платформа за съвременно изкуство и изследвания с фокус 

върху междусекторни и колаборативни практики, художествено образование и изработване на културни и 

институционални политики. Swimming Pool се намира на покрива на апартаментната сграда на Теодора и 

Стефан Пейкови на бул. „Цар Освободител” № 10, проектирана от архитект Васил Василев през 1939-42 г. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Филмите са с продължителност от по 6 минути, формат 4К, субтитри на български и английски език; 

Благодарим на Национален фонд „Култура”, който подкрепя дейността на Моно Колектив през 2022; 

Благодарим на партньорите ни Swimming Pool и Български архитектурен модернизъм. 

Благодарим на Столична програма „Култура”, която подкрепи създаването на епизод 4 „Биологическият 

факултет”; 

Местата в Swimming Pool са ограничени – ще се допускат гости до запълване капацитета. В деня на 

събитието може да гледате филмите и да проследите дискусията онлайн на 

https://youtube.com/monocollective и https://fcom/monocollective 

Епизоди 1 и 2 от „Срещи с архитектурния модернизъм” са достъпни онлайн: „Национален студентски дом” 

– https://youtu.be/CtnB3fb5A_Q и „Къщата на Ангел Кантарджиев” – https://youtu.be/hy7QqBMvBp4. 

Източник: Културни новини, статия 

https://kulturni-novini.info/sections/3/news/35823-premiera-na-filmi-za-arhitekturniya-modernizam   

https://kulturni-novini.info/sections/3/news/35823-premiera-na-filmi-za-arhitekturniya-modernizam
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Me And My Devil тръгват на клубен мини тур в подкрепа на албума Me and My 

Devil Volume I 
12.11.2022 

Me And My Devil стартират първи клубен мини тур в подкрепа на албума Me and My Devil Volume I, издаден 

по-рано тази година. Групата ще гостува на публиката в общо четири града, като за първи път Варна и 

Бургас ще посрещнат бохемската свита, за да чуят на живо концертните версии на парчетата от 

едноименния албум. 

Обиколката ще стартира на 19 ноември във Varna Live Club, а седмица по-късно на 26 ноември, Rock Bar 

Download в сърцето на Пловдив, ще посрещне бандата за втори път. 

“Live On Fire” в София ще се състои на 2 декември в реновираната камерна зала на Национален 

Студентски Дом, където дяволите ще представят и нов сингъл от предстоящия втори албум, а за целия 

пърформанс на сцената към тях ще се присъедини любопитен гост, чието име бандата пази в тайна. На 3 

декември четворката ще се отправи и за първия си гиг в Бар Таргет, Бургас. 

След обиколката Me and My Devil ще продължат студийните сесии по завършването на втория си албум. 

Към момента, групата е готова с общо пет композиции и продължава работа по подбора на останалите 

тракове от суровия материал, който четиримата определят като „по-мрачен и по-мръсен като звук, и 

провокиращо откровен като лирика“. Me and My Devil Volume II се очаква да дебютира в началото на 2023. 

Източник: Radio 1 Rock, статия 

https://www.radio1rock.bg/article/me-and-my-devil-trygvat-na-kluben-mini-tur-v-podkrepa-na-albuma-me-and-my-devil-volume-i  

https://www.radio1rock.bg/article/me-and-my-devil-trygvat-na-kluben-mini-tur-v-podkrepa-na-albuma-me-and-my-devil-volume-i
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Fuckup Nights Sofia vol.34 в Национален студентски дом 
18.11.2022 

В началото на декември месец, предстои последното за годината издание на FuckUp Nights Sofia  

Доброто решение идва с опита, а опита идва с лошите решения!  

На финалната права за тази година, ето и кои ще са помъдрелите гости на сцена: 

Гост №1 Александър Дурчев определя себе си като opportunity wh**re. Той вярва, че това е неизлечимата 

болест на предприемача – да му се привиждат възможности там, където другите виждат само проблеми. 

Така през последните 20 години той стартира толкова успешни бизнеса, колкото и съсипва. 

Към първите могат да се причислят комуникационната група All Channels Communication и пивоварната 

Cohones. На 24 години той стартира PR компания. В следващите 20 години тя пораства с още 5 

самостоятелни агенции, които днес формират най-голямата независима комуникационна група в България 

с офиси в София и Виена. 

Той преподава в Американския и Софийския университет и е представител на Innovation in Politics Institute 

(Vienna), чиято мисия е да докаже възможността, че има нещо добро в европейските и, в частност, 

българските политици. 

От него на сцената ще чуем за един от всичките проекти в които той вижда потенциал и възможности, но и 

до какво води носенето на много дини под една мишница. 

Гост №2 Adrien Bacchi е френски предприемач, живее в България от 2008 г. През 2006 г. основава студио 

за видеоигри "Chibiphoenix". Тогава бизнесът му се е състоял от 3 лаптопа, 2-ма приятели, свободно 

време и безпаричие. Сега има над 200 сътрудници по целия свят и 70+ служители в централата в София. 

През последните 16 години, неговото професионално пътешествие, което едва започващо, претърпява 

няколко големи катастрофи. Фалити, стратегически грешки, лоши инвестиции, злополуки, смърт, 

предателства, изгаряния, болести, пандемии, войни, разбити надежди и мечти... Колкото по-голям ставаш, 

толкова по-големи са предизвикателствата ти. 

Adrien винаги се радва да споделя опита си. Той ще ни разкаже как са се прецакали с внедряването на 

„щастие в работата“, „автономия“ и „делегиране“, когато са развивали тяхната 2-ра компания „Trixir“ през 

2016/2019. Също така, как са прецакали визията, изпълнението, ценностите и как са могли/трябвало да 

развият компанията правилно. 

Накратко - как са фалирали! 

Гост №3 - Надежда Рангелова Тя е енергична, крайно оптимистичната и с роден бунтарски дух, а 

чувството, което се надига в нея, като чуе „Това няма, как да стане“ я карат често да скача без парашут в 

сложни въздушни пируети. 

Съосновател на фондация „За Доброто“, чиято кауза е да наложи висок стандарт в детското 

здравеопазване и образование. 

Проект #ЗаДоброто, обединява вече над 20 000 доброволци и дарители в цялата страна, както и българи, 

живеещи в чужбина. До момента фондацията е преобразила напълно средата в 7 детски отделения и 

продължава. 

Надежда Рангелова - Бояджиева e и жената, която създава бранда "Beef 

Box" и “Beef box craft butchery”. Зад него обаче стои не само името, а мечтата да продава качествено 

говеждо месо. Мечтата на Надежда е да промени нагласите и да наложи стандартите за говеждото месо в 

България. 

Само, че понякога да вярваме силно в мечтите си не е достатъчно, за да ги превърнем в успешен бизнес и 

тогава стигаме до момента, в който си казваме „ enough is enough”. 

За най-големият си урок, мечта, успех и провал едновременно ще ви разкаже в ролята на Lady Butcher. 

Заповядайте и станете част от глобалното семейство на #FuckUpNights. 

Източник: Actualno.com, Култура, статия 

https://www.actualno.com/scene/fuckup-nights-sofia-vol34-v-nacionalen-studentski-dom-news_1846185.html   

https://www.actualno.com/scene/fuckup-nights-sofia-vol34-v-nacionalen-studentski-dom-news_1846185.html
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Хриси от „Гласът на България“ дебютира по bTV Radio със „Still Green” 
18.11.2022 

Една година след участието в „Гласът на България“ 17-годишната Христина Йосифова (Хриси) представи 

дебютния си сингъл „Still Green” в ефира на bTV Radio. 

Музикалният видео клип е реализиран с прекрасния творчески тандем Орлин и Веско Менкаджиеви, които 

режисират и заснемат видеото на песента. Посветени в изкуството, те създават видео продукция, която 

отговаря съвсем точно на творческата концепция на Христина и с това поставят началото на следващи 

общи проекти. За брилянтната хореография на танцьорите във видеото на “Still Green” Свилена Николова 

и Петър Герзилов заслуга има самият Петър, който е професионален хореограф, танцьор и режисьор. 

Снимките зад кадър са дело на фотографа Иван Христов. А за визията на ХРИСИ думата имат Ралица 

Рот (грим и коса) и Олга Мекикчиева (стилист). Част от невероятния екип е и вокалният педагог на ХРИСИ 

- Искра Ангелова, която работи с нейния глас от ранна детска възраст. Видеото е реализирано в Камерна 

зала на Национален Студентски дом на културата. 

„Still Green” е първата от общо 9 песни в дебютния музикален албум “Humanity”, по който Христина 

Йосифова работи с именития музикант, композитор и текстописец Ангел Дюлгеров. Той е музикален 

продуцент на албума и автор на аранжиментите в него. През 2023 година албумът ще има своята 

премиера на живо с бенд. 

Чуйте какво сподели Христина Йосифова в интервюто на Георги Митов, разположено в звуковия файл: 

Източник: btvradio.bg, статия и аудио запис 

https://btvradio.bg/intervuta/za-grada/hrisi-ot-glasat-na-balgarija.html   

https://btvradio.bg/intervuta/za-grada/hrisi-ot-glasat-na-balgarija.html
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Спомен за хоровия диригент Ангел Манолов. Отбелязваме 110 години от неговото 

рождение 
24.11.2022 

Помните ли... хоровия диригент Ангел Манолов? 

В рубриката "Помните ли..." се връщаме назад към българското музикално минало: 

На 12 ноември 1912 г. е роден големият български хоров диригент Ангел Манолов. Неговото име 

свързваме преди всичко с Академичния хор при Националния студентски дом - с постиженията на този 

хоров състав, както и с педагогическата му дейност - той подготвя повече от 250 български музиканти, 

сред които са едни от най-известните ни оперни певци, направили световна кариера: Борис Христов, 

Никола Гюзелев, Анна Томова-Синтова, Димитър Узунов, Александрина Милчева. Трудно е да се изброят 

имената на тези, които получиха началния тласък в кариерата си именно от Ангел Манолов.  

Голямата наша прима Анна Томова-Синтова споделя: 

Той ме познаваше почти от дете в родния ми град Стара Загора, с който и той беше по някакъв начин 

свързан. Няма да забравя неговия идеализъм и ентусиазъм, с които запалваше всички нас - студенти не 

само от Консерваторията, но и от други факултети и различни специалности. 

Ангел Манолов е роден в Русе и от юношеските си години проявява интерес към хоровото музициране. 

Учи в Софийската духовна семинария, след това в Юридическия факултет на Софийския университет. 

Тогава, през 1933 г., когато е само 21-годишен, създава Академичния студентски хор. Учи и работи с 

Добри Христов, Асен Димитров, след това със Светослав ОБретенов и Георги Димитров. В последвалите 

години Ангел Манолов ръководи Миньорския хор в Перник, Смесения хор на здравните работници 

“Родина“ - София, налага се като безспроен авторитет в областа на хоровото пеене.  

Проф. Георги Димитров отбелязва: “Ангел Манолов е един от първите български музиканти, които имаха 

смелостта да изберат хоровото дирижиране за единствена своя професия, и един от малкото, обрекли 

изцяло живота си на хоровото изкуство. Диригент по призвание, Ангел Манолов е диригент от висока 

класа."  

Цели 58 години той е на диригентския пулт, посветил силите и творческата си енергия, целия си живот, на 

българското хорово изкуство. Ангел Манолов умира на 31 декември 1991 г., а след смъртта му 

Академичният хор прие името на своя създател.  

В Златния фонд се съхранява спомен за Ангел Манолов на големия български певец Никола Гюзелев, 

който е негов възпитаник в Академичния хор. Записът от 2002 г. можете да чуете в звуковия файл, където 

има и изпълнение на Академичния хор под диригентството на Манолов. 

Красимира Йорданова 

Източник: БНР, статия, аудио запис 

https://bnr.bg/post/101741501/spomen-za-horovia-dirigent-angel-manolov   

https://bnr.bg/post/101741501/spomen-za-horovia-dirigent-angel-manolov
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На 1 декември ще бъдат връчени наградите от националния литературен конкурс 

за студентско творчество "Георги Черняков" 
27.11.2022 

На 1 декември ще бъдат връчени за осми път наградите от националния литературен конкурс за 

студентско творчество "Георги Черняков". Събитието в Националния студентски дом (НСД) ще бъде 

открито от неговия директор Христиан Даскалов, ще има рецитал на лауреатите, музика в изпълнение на 

Румен Спасов, импровизации, спомени за Кабинета на младите писатели, съобщават организаторите. По 

думите им конкурсът е знаков за откриване на млади таланти, пробващи перото си в поезията, прозата и 

хумора. 

Тази година председател на журито е поетът Боян Ангелов - председател на Съюза на българските 

писатели. Членове на журито са Анжела Димчева, Максим Максимов, Георги Кушвалиев, Тодор 

Костадинов, Лъчезар Лозанов. Те ще определят осем награди, които ще станат известни на самата 

церемония. 

Участници са 110 автори от цялата страна. Това са студенти от различни университети в София, Пловдив, 

Бургас, Шумен, Велико Търново, Благоевград, Варна. 

Според организаторите специален акцент тази година е връчването на почетен диплом и статуетка 

"Неостаряващо перо" за принос към основаването и дейността на Кабинета на младите писатели-студенти 

"Димчо Дебелянов". Двама известни творци ще получат тези отличия - Недялко Йорданов и Георги 

Константинов, които са сред доайените на българската поезия, но и са били сред учредителите и активно 

подкрепящи дейността на някогашния Кабинет на младите писатели "Димчо Дебелянов" към НСД, 

ръководен от литературния критик и ментор Георги Черняков. "Той насърчаваше младите писатели в 

периода от 1970 до 1996 г. В негова памет през 2015 г. беше създадена националната литературна 

награда "Георги Черняков", припомнят организаторите. 

Негови възпитаници са известни днес писатели, журналисти, учени и общественици, сред които са Виктор 

Самуилов, Васил Сотиров, Николай Стоянов, Румен Иванчев, Рада Добриянова, Михаил Калдъръмов, 

Максим Максимов, Анго Боянов, Михаил Григоров, Иван Кулеков, Мая Панайотова, проф. Цочо Бояджиев, 

Иван Матанов, проф. Цветан Теофанов, Георги Кушвалиев, Румен Леонидов, Иван Странджев, проф. 

Златимир Коларов, Фани Цуракова, Димо Райков, Петър Величков, Боян Ангелов, проф. Миглена 

Николчина, Христо Стоянов, Владимир Левчев, Атанас Капралов, Георги Гълов, Здравка Евтимова, Тодор 

Костадинов, Деян Енев, Бойко Ламбовски, Иван Ненков, Балчо Балчев, Хайри Хамдан, Николай Дойнов, 

Алексения Димитрова, Ирина Йорданова, Аксиния Михайлова, Весел Цанков, Елена Алекова, Димитрина 

Кюркчиева, Ивайло Кицов, Пламен Тотев, Алек Попов, Весела Райчинова-Сели, Георги Господинов, проф. 

Пламен Дойнов, както и много имена, които вече не са сред нас - Федя Филкова, Янаки Петров, Тома 

Бинчев, Георги Трифонов, Николай Искъров, София Бранц, Валентин Пламенов, Славимир Генчев, Румен 

Данов, Георги Рупчев, Христо Едрин, Борис Роканов. 

Общо над 2000 талантливи студенти са минали през тази артистична платформа за писатели, която близо 

три десетилетия им даваше простор за изява и ги утвърждаваше сред големите имена на родната 

литература. 

Организатори са НСД, Съюзът на българските писатели и обществото на литературния кабинет "Димчо 

Дебелянов". Основен дарител за наградите е бразилският писател от български произход Илко Минев. 

Източник: БТА, статия 

https://www.bta.bg/bg/news/lik/367209-na-1-dekemvri-shte-badat-vracheni-nagradite-ot-natsionalniya-literaturenya-konk   

https://www.bta.bg/bg/news/lik/367209-na-1-dekemvri-shte-badat-vracheni-nagradite-ot-natsionalniya-literaturenya-konk
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На 1 декември ще станат ясни имената на талантливите писатели-студенти 
30.11.2022 

Предстои връчването на наградите от Националния литературен конкурс за студентско творчество „Георги 

Черняков” – 2022. Церемонията е на 1 декември (четвъртък) 2022 г. от 18.00 ч. в Централното  фоайе на 

Националния студентски дом, пл. „Народно събрание” 10. 

Конкурсът се провежда за осми път и е знаков за откриване на млади таланти, пробващи перото си в 

поезията, прозата и хумора. Тази година председател на журито е поетът Боян Ангелов – председател на 

Съюза на българските писатели; членове на журито са: Анжела Димчева, Максим Максимов, Георги 

Кушвалиев, Тодор Костадинов, Лъчезар Лозанов. 

Участници са 110 автори от цялата страна – това са студенти от различни университети в София, 

Пловдив, Бургас, Шумен, Велико Търново, Благоевград, Варна. 

Журито ще връчи осем награди, които ще станат известни на самата церемония. 

Специален акцент тази година е връчването на Почетен диплом и статуетка „Неостаряващо перо” за 

принос към основаването и дейността на КМПС „Димчо Дебелянов”. Двама известни творци ще получат 

тези отличия – Недялко Йорданов и Георги Константинов, които са сред доайените на нашата поезия, но и 

са били сред учредителите и активно подкрепящи дейността на някогашния Кабинет на младите писатели 

„Димчо Дебелянов” към Националния студентски дом, ръководен от незабравимия литературен критик и 

ментор Георги Черняков, който ръководеше тази творческа организация и насърчаваше младите писатели 

в периода от 1970 до 1996. В негова памет през 2015 г. беше създадена Националната литературна 

награда „Георги Черняков”. 

Припомняме, че негови възпитаници са известни днес писатели, журналисти, учени и общественици, сред 

които са: Виктор Самуилов, Васил Сотиров, Николай Стоянов, Румен Иванчев, Рада Добриянова, Михаил 

Калдъръмов, Максим Максимов, Анго Боянов, Михаил Григоров, Иван Кулеков, Мая Панайотова, проф. 

Цочо Бояджиев, Иван Матанов, проф. Цветан Теофанов, Георги Кушвалиев, Румен Леонидов, Иван 

Странджев, проф. Златимир Коларов, Фани Цуракова, Димо Райков, Петър Величков, Боян Ангелов, проф. 

Миглена Николчина, Христо Стоянов, Владимир Левчев, Атанас Капралов, Георги Гълов, Здравка 

Евтимова, Тодор Костадинов, Деян Енев, Бойко Ламбовски, Иван Ненков, Балчо Балчев, Хайри Хамдан, 

Николай Дойнов, Алексения Димитрова, Ирина Йорданова, Аксиния Михайлова, Весел Цанков, Елена 

Алекова, Димитрина Кюркчиева, Ивайло Кицов, Пламен Тотев, Алек Попов, Весела Райчинова-Сели, 

Георги Господинов, проф. Пламен Дойнов и др. А сред отлетелите да пишат в облачната траектория на 

вселената са такива знакови имена като: Федя Филкова, Янаки Петров, Тома Бинчев, Георги Трифонов, 

Николай Искъров, София Бранц, Валентин Пламенов, Славимир Генчев, Румен Данов, Георги Рупчев, 

Христо Едрин, Борис Роканов и др. 

Общо над 2000 пишещи студенти са минали през тази артистична платформа за писатели, която близо 3 

десетилетия им даваше простор за изява и ги утвърждаваше сред големите имена на родната литература. 

Церемонията по връчването на наградите от Осмото издание на конкурса „Георги Черняков” ще бъде 

открита от директора на НСД Христиан Даскалов и ще включва рецитал на лауреатите, музика в 

изпълнение на Румен Спасов, импровизации, спомени за КМПС.  

Организатори са Националният студентски дом, Съюзът на българските писатели и Общество на 

литературния кабинет „Димчо Дебелянов”. Основен дарител за наградите е бразилският писател от 

български произход Илко Минев. 

Източник: в-к Труд, статия 

https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-

%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/ 

   

https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
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Шинел - театралният спектакъл, който оцеля 30 години - Българска национална 

телевизия 
27.11.2022 

През ноември театър „Кредо“ чества своя 30-ти юбилей и 30-годишнината на легендарния си спектакъл 

„Шинел“ по Гогол. Честванията на юбилея са в традиционния за театър „Кредо“ дух – на българска и 

международна сцена. 

30-годишнината на театъра и спектакъла ще бъде отбелязана с юбилейно представление на „Шинел“ на 

28 ноември от 19.30 ч. в театър 199 „Валентин Стойчев“, на чиято сцена спектакълът се радва на интереса 

на 3 поколения зрители у нас.  

Какво сподели актрисата Нина Димитрова в студиото на „Денят започва с Георги и Любенов“, вижте във 

видеото. 

Източник: БНТ, видео запис 

https://bnt.bg/news/shinel-teatralniyat-spektakal-koito-ocelya-30-godini-v332751-312363news.html   

https://bnt.bg/news/shinel-teatralniyat-spektakal-koito-ocelya-30-godini-v332751-312363news.html
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Библиотекари се учиха да дигитализират ретро филми 
25.11.2022 

Представители на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ във В. Търново участваха в първата 

транснационална партньорска среща по проект „Мобилно нискобюджетно дигитализиране на ретро 

филми/ Mobile low-cost digitizing of vintage films – MobiReel“,  финансиран по програма „Еразъм+“. Тя се 

проведе в Националния студентски дом в центъра на София, където се включиха координаторът на 

проекта  SCAS/СОКИ и партньорите Erfgoedcentrum De Domijnen, Zeutschel GmbH и Kinoteka na Severna 

Makedonija/ Кинотека на Северна Македония. На срещата беше обсъдена методологията на проекта за 

нискобюджетна цифровизация на филми, рамка на компетенции и разработване на звена за обучение и 

бяха направени планове за по-нататъшно сътрудничество и разработване на материали за 

нискобюджетна цифровизация на филми. Освен това участниците имаха възможност да гледат прожекция 

на няколко ретро български филми на 8 мм и супер 8 мм ленти, разказаха от РБ „П. Р. Славейков“. 

Източник: сайт на Янтра Днес, статия 

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/bibliotekari-se-utchiha-da-digitalizirat-retro-filmi.html   

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/bibliotekari-se-utchiha-da-digitalizirat-retro-filmi.html
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Ако държавата не се намеси и не отпуснат необходимото финансиране за ремонт, 

проблемите могат да се задълбочат 
27.11.2022 

Д-р Христиан Даскалов, директор на Националния студентски дом, в интервю за Агенция "Фокус".     

Във връзка с внасянето на проекта за реставрация на сградата на Националния студентски дом, 

като фокус на проекта Вие сте посочили ремонта на Голяма зала, която се очаква да бъде 

мултифункционална и копие на “Зала Българя". Бихте ли ни разказали малко повече? 

Студентският дом е построен през 1933г. Той като строеж всъщност изпълнява една мисия на няколко 

поколения студенти. Още от 1933 - 34г. започва кампания по фондонабиране. Подема я тогавашният 

студент и председател на студентския клуб Стилиян Чилингиров заедно с тогавашния министър на 

народната просвета проф. Иван Шишманов. Тази кампания продължава близо 30 години и така 

благодарение на архитектурния проект на Иван Чолов и Странчо Белковски, сграда се издига на площад 

“Народно събрание". Парите са събрани от студентите, а земята е дарена от държавата с решение на 

Българския парламент и указ на цар Борис III. Сградата към онзи период е изпълнена в най-добрите 

традиции на архитектурния модернизъм като течение в архитектурата и въобще в тогавашната култура на 

Западна Европа. През годините сградата претърпява множество трансформации. Още от самото начало, 

самата централна зала, която е предвидена за концертна, се превръща в киносалон. Целта е да се 

осигуряват средства, за да може сградата да се издържа. Впоследствие този киносалон се превръща в 

театър. След ВСВ българската народна армия решава да окупира образно казано Студентския дом, и тъй 

като те тогава имат планове да създадат своя театър на армията, превръщат залата в театрална. Там 

стартира театърът на армията, който познаваме днес на площад “Народно събрание" №10. След това 

сградата от средата на 50-те се връща обратно на студентите и започва да се използва ту като театрален 

салон, ту като киносалон, ту като концертна зала. Един добър пример в това отношение, е че близо две 

десетилетия, та дори повече, се провежда конкурс за младежка забавна песен, който тогава е първа 

сцена и нещо като българската Евровизия за изява на талантите от естрадната, популярната и дори и рок 

сцена на Народна република България. След 90-та година залата на Студентския дом отново претърпява 

метаморфоза поради пожар в сградата на Младежкия театър. Той се подслонява в Студентския дом и 

отново няколко поколения столичани помнят тази сцена като сцената на Младежкия театър. Уви всичко 

това като пътешествие на културата и изкуството на площад “Народно събрание" спира през 2001г., тъй 

като тогава има голям пожар. Считано от тогава, повече от 20 години, залата не се използва, забравя се, 

тъне в разруха. Проектът, който днес правим, цели да я върне към живот, а същевременно и да обнови 

всички околни пространства – репетиционни, подготвителни и представителни, за да може наистина в 

пълен блясък, такъв какъвто може би сградата никога не е виждала, отново да посреща гостите и 

гражданите на София. В общи линии това е цикълът на времето, който се опитах да обобщя, свързан с 

препятствията на Студентския дом през десетилетията. 

А, години след пожара, всъщност още през 2018 година, започва кампания по възстановяване на 

Студентския дом. Още тогава студенти от УАСГ разработиха идеен проект за реставрация. 4 

години по-късно е внесен проект, той изцяло нов ли е или са взаимствани част от идеите, които 

студентите от УАСГ разработиха? 

Студентите от УАСГ, под егидата на Националното представителство на студентските съвети и 

респективно Студентският съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, разработиха 

не един, а цели две идейни проекта през тези 4 години. Първият проект беше фокусиран върху 

възстановяването на голямата зала, а вторият, под ръководството на арх. Лора Лулчева. Всъщност 

надгради техните усилия като планира модернизиране и осъвременяване на пространствата по всички пет 

етажи на сградата. Това, което може би слушателите не знаят, е че освен тези зали за култура и изкуство, 

ние имаме и множество кабинети, които се предоставят безвъзмездно на националните студентски 

организации. Тоест Студентският дом е дом на всички национални студентски организации и респективно 

те имат и съпътстващи конферентни зали, в които се организират семинари и обучения. Имат една хубава 

тържествена зала, галерия, където да се провеждат представяния на книги и изложби. Така че, всичко 

това също студентите от УАСГ направиха като концепция и я защитиха дори пред широка публика, беше 

приета много добре. Така че логично нашите архитекти, с които работим по програма “Културно 

наследство" на Столична община, приложеха най-добрите идеи на студентите вече в професионалния 

проект, който те заедно с мен като директор на дома и нашите студентски организации, които ползват 

кабинетите в сградата, обсъдихме и реализирахме в последните две години, тъй като проектът е на 

няколко фази. Първо на идеен проект, след това техническо задание за проектиране и сега на работен. 

Преминаваше и през съгласуване с Националния институт за грижа на културно наследство, тъй като 
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сградата е паметник на културата. Бяха взети всички възможни гледни точки – на младите архитекти, на 

доказаните проектанти, на хората от Министерството на културата. Надявам се проектът наистина да 

види бял свят, защото усилията са няколкогодишни, както успях да обясня. 

И ние се надяваме. Във вашата Интернет страница на Националния студентски дом е посочено, че 

всъщност реставрацията би трябвало да стане готова до 2025г. Според Вас ще се спази ли този 

срок? 

Да, имаме план - график за изпълнение на проекта, който предвижда, че всичко е възможно да се изпълни 

в рамките на година до година и половина, според това разглеждаме ли първата част на работния проект 

или цялостно. Първата част, разбира се, е фокусирана върху възстановяването на голямата ни зала, а 

втората върху останалите пространства. Това, което е проблем и няма да е изненада за никого е самото 

финансиране. Има ангажимент от 2019г, когато кандидатствахме към Столична община, за да поемат те 

проектантската работа и днес успешно Министерството на образованието се ангажира да финансира този 

проект. От тук насетне този ангажимент, бих казал политически и управленски, трябва да се въплъти в 

реални действия, тоест да се предвидят необходимите средства в бюджета или по-скоро бюджетната 

програма за следващите две-три години. Тепърва има още няколко месеца административна подготовка, 

за да може да се сдобием с разрешение за строеж и да се направят необходимите процедури и чак тогава 

да започне да се изпълнява проекта. Дали тези средства ще се бюджетират през 2023 г. с оглед на 

процесите в страната е несигурно, но надеждата ни поне в края на следващата година е те да бъдат 

планирани в държавния бюджет. Ако през 2024 г. се изпълни проекта, наистина през 2025 г. гражданите на 

София ще могат да се възползват от всички тези подобрения, които сме планирали. Може би трябва да 

направя бележка, че във всеки един момент от тук до този бъдещ период във времето, ние продължаваме 

да работим и не сме спирали. Студентският дом, в пространствата които функционират, въпреки че са 

леко вехти и не отговарят на съвременните модерни изисквания и условия, те се ползват от артисти. 

Включихме се и в “Нощта на театрите", ние сме част от тези културни събития. Организираме концерти по 

линия на стратегическо сътрудничество с Българската музикална асоциация всяка седмица без 

изключение. Правят се научни конференции. Сега предстои една, която е по-скоро обществено 

ориентирана на младежките организации, свързана с екология в централното фоайе пред голямата зала. 

Така че ние действаме активно в средата, в която можем, но ако държавата не се намеси и не отпуснат 

необходимото финансиране за ремонт, проблемите могат да се задълбочат, тъй като инсталациите са 

стари, изискванията за противопожарна и аварийна безопасност са за сграда строена през 30-те. Всичко 

това не е добре да рискуваме по някакъв начин да доведе до увеличаване на риска, свързан с опазването 

на сградата, ако този ремонт не се финансира най-накрая и не види бял свят. 

Споменахте, че Студентският дом никога не е спирал да функционира, наближава 8-ми декември - 

студентският празник. В акценти на Фейсбук страницата на Дома беше споменато, че ще се 

опитате да бъде възстановен студентският бал, който е бил ежегоден за празника. Тази година 

подготвяте ли някакво събитие и честване на празника на студентите? 

Да, това, което споделихме с нашата аудитория, е една инициатива. От 20-те години, студентите на 

Държавният университет тогава и единствен впоследствие превърнат в Софийски университет “Св. 

Климент Охридски", инициират провеждането на ежегоден бал по случай провеждането на 8-ми декември. 

Събраните средства най- вероятно от продажба на билети, купони или куверти за този бал, отиват за 

построяването на Студентският дом. Това е една прекрасна инициатива, която ще бъде първата, която ще 

възстановим в голямата ни зала, тъй като седалките ще бъдат с телескопична конструкция. Когато има 

концерти, театър те ще бъдат разгърнати, когато има подобен тип събития и не само. Да речем и 

кариерни дни, те ще се прибират и залата ще може да се изпълва с посетители. В случая дали ще бъде за 

бал, или ще бъде обикаляне през будките на различни организации на един кариерен форум, ще могат да 

я използват. Това отрихме като забравена инициатива назад в десетилетията миналата година на 8-ми 

декември, когато издадохме една юбилейна книга наречена “Домът и Университетът. Споделени истории 

от Царство България.". Там показахме точно такива студентски инициативи от 20-те и 30-те години на 

миналия век, които са съпътствали сградата на Студентският дом. Това беше начинът, по който ние 

отбелязахме тази книга. Сега тази година традиционно ще направим няколко неща. Казвам традиционно, 

защото имаме две общества, Алумни общности, на нашият представителен фото- и видеоклуб и на нашия 

кабинет за литература “Димчо Дебелянов". Тези две организации през десетилетията са били инкубатора 

за най-утвърдените днес български писатели и поети, фотографи и видеографи. С тези организации ще 

проведем ежегодните конкурси за студентско творчество, поезия и проза и за студентска фотография. 

Тези два конкурса ще бъдат около 8-ми декември като церемония по награждаване и продукция на 

гражданите, които ще могат да се запознаят с включените творби. Предвиждаме да се проведат и 

изложби и да бъдат наградени най-добрите автори, за да бъдат видени техните фотографии в рамките на 
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целия месец декември в нашето централно изложбено фоайе. Бих поканил гражданите, но и 

междувременно на страницата на Студентския дом, имаме множество събития, които предстоят. Всеки 

може да ги види в секцията “Събития". 

Източник: focus-news.net, статия 

https://www.focus-news.net/novini/interviu/D-r-Hristian-Daskalov-Ako-durzhavata-ne-se-namesi-i-ne-otpusnat-neobhodimoto-finansirane-

za-remont-problemite-mogat-da-se-zadulbochat-1477002   

https://www.focus-news.net/novini/interviu/D-r-Hristian-Daskalov-Ako-durzhavata-ne-se-namesi-i-ne-otpusnat-neobhodimoto-finansirane-za-remont-problemite-mogat-da-se-zadulbochat-1477002
https://www.focus-news.net/novini/interviu/D-r-Hristian-Daskalov-Ako-durzhavata-ne-se-namesi-i-ne-otpusnat-neobhodimoto-finansirane-za-remont-problemite-mogat-da-se-zadulbochat-1477002
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Д-р Христиан Даскалов, директор на НСД: Повече от 20 години залата тъне в 

разруха 
27.11.2022 

Повече от 20 години залата не се използва, забравя се, тъне в разруха. Това заяви д-р Христиан 

Даскалов, директор на Националния студентски дом в интервю за Агенция "Фокус", във връзка с внасянето 

на проекта за реставрация на сградата на Дома и на емблематичната за няколко поколения творци 

Голяма зала. Проектът, който днес правим, цели да я върне към живот, а същевременно и да обнови 

всички околни пространства – репетиционни, подготвителни и представителни, за да може наистина в 

пълен блясък, такъв какъвто може би сградата никога не е виждала, отново да посреща гостите и 

гражданите на София, каза Даскалов. 

По думите му усилията за изготвянето на проекта са били няколкогодишни. 

"Бяха взети всички възможни гледни точки – на младите архитекти, на доказаните проектанти, на хората 

от Министерството на културата", обясни той. Даскалов уточни, че план - графика за изпълнение на 

проекта предвижда, че всичко е възможно да се изпълни в рамките на година до година и половина. 

"Този ангажимент, бих казал политически и управленски, трябва да се въплъти в реални действия, тоест 

да се предвидят необходимите средства в бюджета или по - скоро бюджетната програма за следващите 

две - три години", допълни директорът на Националния студентски дом. 

"Дали тези средства ще се бюджетират през 2023 г. с оглед на процесите в страната е несигурно, но 

надеждата ни, поне в края на следващата година, е те да бъдат планирани в държавния бюджет. Ако през 

2024 г. се изпълни проекта, наистина през 2025 г. гражданите на София ще могат да се възползват от 

всички тези подобрения, които сме планирали" , каза още д-р Даскалов по темата за финансирането на 

проекта.  

В заключение той обясни, че ако държавата не се намеси и не отпуснат необходимото финансиране за 

ремонт, проблемите могат да се задълбочат. 

Източник: focus-news.net, статия 

https://www.focus-news.net/novini/Bylgaria/D-r-Hristian-Daskalov-direktor-na-NSD-Poveche-ot-20-godini-zalata-tune-v-razruha-1477071   

https://www.focus-news.net/novini/Bylgaria/D-r-Hristian-Daskalov-direktor-na-NSD-Poveche-ot-20-godini-zalata-tune-v-razruha-1477071
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Концерт на групата "Me and my Devil" в Националния студентски дом 
01.12.2022 

С концерт на групата „Me and my Devil“, който ще се проведе петъл от 20:00 ч. в Националния студентски 

дом, стартира инициативата на Българската музикална асоциация за концерти на нейни членове в 

обновеното пространство. Вижте повече в следващите минути. 

Източник: БНТ, Култура.БГ, видео запис 

https://bnt.bg/news/koncert-na-grupata-me-and-my-devil-v-nacionalniya-studentski-dom-v333009-312481news.html   

https://bnt.bg/news/koncert-na-grupata-me-and-my-devil-v-nacionalniya-studentski-dom-v333009-312481news.html
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Недялко Йорданов и Георги Константинов са първите носители на наградата 

„Неостаряващо перо“ 
02.12.2022 

Недялко Йорданов и Георги Константинов са първите носители на наградата „Неостаряващо перо“, 

присъдени от обществото на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ (приемник на някогашния Кабинет 

на младите писатели-студенти „Димчо Дебелянов“), съобщават от Съюза на българските писатели (СБП). 

Двамата доайени на поезията получават и почетен диплом за принос към основаването и развитието на 

КМПС „Димчо Дебелянов“, както и за цялостен принос към българската литература.  

На церемонията вчера в Националния студентски дом, водена от Анжела Димчева - председател на 

Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов", Георги Константинов се върна в спомените си и 

разказа как като студент в Софийския университет в средата на 60-те години се включва в кабинета 

„Димчо Дебелянов“, където се запознава с Недялко Йорданов, Николай Кънчев, Георги Мортос, Калин 

Донков. 

„Обществото „Димчо Дебелянов“ и едноименният кабинет са гнезда на литературата - птици, които 

излитат, едни по-надалече, други - по-наблизо. Помня как под покрива на студентския дом четяхме 

стихове, спорехме с Петко Братинов, Георги Марковски, Димитър Яръмов, Калина Ковачева, Атанас 

Звездинов. Тогава се появи литературоведът Георги Черняков - великолепен анализатор. Ние се 

разлетяхме след завършването си, но Черняков остана да ръководи кабинета и в продължение на три 

десетилетия беше близо до младите писатели. Неговото име трябва да се пази, много неща се 

промениха, но има нещо окуражаващо в това движение във времето в творческия дух на България. 

Радвам се, че съм тук - свидетел на младите пориви“, каза Георги Константинов. 

Недялко Йорданов се върна в 1958 г. и разказа как заедно с Григор Ленков поставят началото на 

литературния кръжок „Димчо Дебелянов“, превърнал се по-късно в кабинет на младите писатели. 

„От ЦК на комсомола настояваха кръжокът да се казва „Цветан Зангов“, но ние с Григор Ленков тайно и 

полека наложихме името на Димчо Дебелянов. Събирахме се всеки четвъртък. Аз бях луд по поезията на 

Дебелянов, бях влюбен в „Легенда за разблудната царкиня“- дори участвах в рецитаторски конкурс с това 

стихотворение. Някога печатахме всяко стихотворение по 6 екземпляра на пишеща машина, раздавахме 

ги на присъстващите - провеждаха се разисквания по няколко часа. Никога няма да забравя една моя 

изява, когато прочетох една поема, посветена на момичето, в което бях влюбен“, каза Недялко Йорданов. 

Историята на тази поема той пресъздава 20 години по-късно в нова поема, която прозвуча пред 

публиката. 

Преди финалния рецитал на двамата лауреати се състоя връчването на наградите на младите писатели, 

които тази година взеха участие в осмото издание на националния литературен конкурс за студентско 

творчество „Георги Черняков” (2022). Конкурсът е знаков за откриване на таланти, пробващи перото си в 

поезията, прозата и хумора, посочват от СБП. Председател на журито беше поетът Боян Ангелов . 

председател на СБП, членове на журито са Анжела Димчева, Максим Максимов, Георги Кушвалиев, Тодор 

Костадинов, Лъчезар Лозанов. 

Първата награда за поезия е за Светислав Тодоров, за стихотворението „По тънкия конец на светлината“, 

втора награда - Натали Василева за стихотворението „Писма до себе си: Наръчник за щастие“. 

Специалната награда от името на Съюза на българските писатели е за Мария Вуцова, за стихотворението 

„Докато разбърквам на котлона“, а специалната награда от името на Националния студентски дом - за 

Камелия Панайотова, за стихотворението „Под крилото“.  

При прозата, първата награда е за Венцислава Писачева, за разказа „Съдбовна среща“, втора награда - 

Габриела Дамянова за разказа „Любов по време на вълшебни костенурки“. Специалната награда на 

Съюза на българските писатели е за Славея Семова, за разказа „Добрият и лошият плод“, а специалната 

награда на Националния студентски дом - за Михаела Илиева, за разказа „Пиета“. 

Журито не присъди награда за хумор и сатира поради липса на качествени творби, които да отговарят на 

жанра. 

Директорът на Националния студентски дом Христиан Даскалов припомни, че заслугата за основаването 

на дома е на проф. Иван Шишманов и на Стилиян Чилингиров. Той връчи специалните награди от името 

на НСД и говори за възможностите, които ръководената от него институция предоставя на днешните 

студенти. „Винаги търсете да напипате пулса на времето и творете, за да достигнете до нови публики. 

Създадохме резидентска програма, в която може да се включите през цялата академична година, а ние 

ще подкрепим ваш творчески проект - аудио формат, подкаст, книга“, каза той.  
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Боян Ангелов връчи специалните награди от името на СБП и изрази радостта си, че този конкурс вече е 

традиция. „Въпреки всички трудности и неглижирането от държавните институции, ние, писателите, се 

опитваме да държим ниво. Четейки толкова красиви стихове, аз вярвам в новите поколения и съм спокоен 

за бъдещето на българската литература“. 

Боян Ангелов връчи и първата награда за поезия - на Светислав Тодоров, казвайки: „Дано винаги една 

усмивка да Ви бъде столица, както е казал Георги Константинов. Да носите поезията дълбоко в сърцето 

си, ако фигуративно си представим, че човешкото сърце е склад на чувства, както е казал Недялко 

Йорданов“.  

За работа си по оценката на творбите говориха Максим Максимов (за поезия) и Тодор Костадинов (за 

проза). Те връчиха наградите на Габриела Дамянова и Венцислава Писачева.  

Наградените творби прозвучаха в изпълнение на самите автори, които благодариха за оценката на 

журито. 

Музикалните интермедии по време на събитието бяха на поета и бард Румен Спасов, който изпълни песни 

по стихове на Георги Константинов и Недялко Йорданов. Вечерта беше уважена от сина на Георги 

Черняков - Даниел Черняков.  

Анжела Димчева и Максим Максимов обявиха, че през следващата година ще бъде направен опит за 

целодневен уъркшоп с младите писатели, съпътстващ конкурса „Георги Черняков“. Основен дарител на 

конкурса е бразилският писател от български произход Илко Минев.  

Както писа БТА, творби за конкурса изпратиха 110 автори от цялата страна - студенти от различни 

университети в София, Пловдив, Бургас, Шумен, Велико Търново, Благоевград, Варна. 

Източник: БТА, статия 

https://bta.bg/bg/news/lik/370389-nedyalko-yordanov-i-georgi-konstantinov-sa-parvite-nositeli-na-nagradata-neosta   

https://bta.bg/bg/news/lik/370389-nedyalko-yordanov-i-georgi-konstantinov-sa-parvite-nositeli-na-nagradata-neosta
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Най-яките концерти през декември 2022-ра у нас 
01.12.2022 

“Live On Fire” в София ще се състои на 2 декември в реновираната камерна зала на Национален 

Студентски дом, където дяволите ще представят и нов сингъл от предстоящия втори албум, а за целия 

пърформанс на сцената към тях ще се присъедини любопитен гост, чието име бандата пази в тайна. 

След обиколката Me and My Devil ще продължат студийните сесии по завършването на втория си албум. 

Към момента, групата е готова с общо пет композиции и продължава работа по подбора на останалите 

тракове от суровия материал, който четиримата определят като „по-мрачен и по-мръсен като звук, и 

провокиращо откровен като лирика“. Me and My Devil Volume II се очаква да дебютира в началото на 2023. 

Източник: rockthenight.eu, видео запис 

https://rockthenight.eu/naj-yakite-kontserti-prez-dekemvri-2022-ra-u-nas/2/   

https://rockthenight.eu/naj-yakite-kontserti-prez-dekemvri-2022-ra-u-nas/2/
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Недялко Йорданов и Георги Константинов заслужиха статуетките „Неостаряващо 

перо“ 
04.12.2022 

На тържествена церемония на 1 декември 2022 г. в Националния студентски дом бяха наградени 

доайените на поезията у нас Недялко Йорданов и Георги Константинов. УС на Общество на литературния 

кабинет „Димчо Дебелянов“ (приемник на някогашния Кабинет на младите писатели-студенти „Димчо 

Дебелянов“) отличи двамата поети със статуетките „Неостаряващо перо“ и Почетен диплом за техния 

принос към основаването и развитието на КМПС „Димчо Дебелянов“, както и за цялостен принос към 

българската литература. Церемонията се водеше от Анжела Димчева – председател на Общество на 

литературния кабинет „Димчо Дебелянов“. 

Георги Константинов се върна в спомените си и разказа как като студент в Софийския университет в 

средата на 60-те години се включва в Кабинета „Димчо Дебелянов“, където се запозна с Недялко 

Йорданов, Николай Кънчев, Георги Мортос, Калин Донков: „Обществото „Димчо Дебелянов“ и 

едноименният кабинет са гнезда на литературата – птици, които излитат: едни по-надалече, други по-

наблизо. Помня как под покрива на Студентския дом четяхме стихове, спорехме с Петко Братинов, Георги 

Марковски, Димитър Яръмов, Калина Ковачева, Атанас Звездинов. Тогава се появи литературоведът 

Георги Черняков – великолепен анализатор. Ние се разлетяхме след завършването си, но Черняков 

остана да ръководи Кабинета и в продължение на 3 десетилетия беше близо до младите писатели. 

Неговото име трябва да се пази, много неща се промениха, но има нещо окуражаващо в това движение 

във времето в творческия дух на България. Радвам се, че съм тук – свидетел на младите пориви“. 

Недялко Йорданов се върна в далечната 1958 г. и разказа как заедно с Григор Ленков те поставят 

началото на литературния кръжок „Димчо Дебелянов“, превърнал се по-късно в Кабинет на младите 

писатели: „От ЦК на Комсомола настояваха кръжокът да се казва „Цветан Зангов“, но ние с Григор Ленков 

тайно и полека наложихме името на Димчо Дебелянов. Събирахме се всеки четвъртък. Аз бях луд по 

поезията на Дебелянов, бях влюбен в „Легенда за разблудната царкиня“ – дори участвах в рецитаторски 

конкурс с това стихотворение. Някога печатахме всяко стихотворение по 6 екземпляра на пишеща 

машина, раздавахме ги на присъстващите  – провеждаха се разисквания по няколко часа. Никога няма да 

забравя една моя изява, когато прочетох една поема, посветена на момичето, в което бях влюбен“. 

Историята на тази поема Недялко Йорданов пресъздава 20 години по-късно в нова поема, която прозвуча 

пред публиката. 

Но преди финалния рецитал на двамата лауреати се състоя връчването на наградите на младите 

писатели, които тази година взеха участие в Осмото издание на Националния литературен конкурс за 

студентско творчество „Георги Черняков” – 2022. Конкурсът е знаков за откриване на таланти, пробващи 

перото си в поезията, прозата и хумора. Председател на журито беше поетът Боян Ангелов – председател 

на Съюза на българските писатели; членове на журито бяха: Анжела Димчева, Максим Максимов, Георги 

Кушвалиев, Тодор Костадинов, Лъчезар Лозанов. 

Творби за конкурса изпратиха 110 автори от цялата страна – това са студенти от различни университети в 

София, Пловдив, Бургас, Шумен, Велико Търново, Благоевград, Варна. 

Ето имената на наградените: Поезия: Първа награда – Светислав Тодоров за стихотворението „По тънкия 

конец на светлината“; Втора награда –  Натали Василева за стихотворението „Писма до себе си: Наръчник 

за щастие“; Специална награда от името на Съюза на българските писатели –  Мария Вуцова за 

стихотворението „Докато разбърквам на котлона“; Специална награда от името на Националния 

студентски дом – Камелия Панайотова за стихотворението „Под крилото“.  

Проза: Първа награда – Венцислава Писачева за разказа „Съдбовна среща“; Втора награда – Габриела 

Дамянова за разказа „Любов по време на вълшебни костенурки“; Специална награда на Съюза на 

българските писатели – Славея Семова за разказа „Добрият и лошият плод“; Специална награда на 

Националния студентски дом – Михаела Илиева за разказа „Пиета“.  

Журито не присъди награда за хумор и сатира поради липса на качествени творби, които да отговарят на 

жанра. 

Директорът на Националния студентски дом Христиан Даскалов припомни, че заслугата за основаването 

на Дома е на проф. Иван Шишманов и на Стилиан Чилингиров. Той връчи специалните награди от името 

на НСД и говори за възможностите, които ръководената от него институция предоставя на днешните 

студенти: „Винаги търсете да напипате пулса на времето и творете, за да достигнете до нови публики. 
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Създадохме Резидентска програма, в която може да се включите през цялата академична година, а ние 

ще подкрепим ваш творчески проект – аудио формат, подкаст, книга“.  

Боян Ангелов връчи специалните награди от името на СБП и изрази радостта си, че този конкурс вече е 

традиция: „Въпреки всички трудности и неглижирането от държавните институции, ние, писателите, се 

опитваме да държим ниво. Четейки толкова красиви стихове, аз вярвам в новите поколения и съм спокоен 

за бъдещето на българската литература“. 

Боян Ангелов връчи и Първа награда за поезия на Светислав Тодоров, вмъквайки в думите си оригинална 

препратка: „Дано винаги една усмивка да Ви бъде столица, както е казал Георги Константинов. Да носите 

поезията дълбоко в сърцето си, ако фигуративно си представим, че човешкото сърце е склад на чувства, 

както е казал Недялко Йорданов“. 

За работа си по оценката на творбите говориха Максим Максимов (за поезия) и Тодор Костадинов (за 

проза). Те връчиха наградите на Габриела Дамянова и Венцислава Писачева. 

Наградените творби прозвучаха в изпълнение на самите автори, които благодариха за оценката на 

журито. 

Музикалните интермедии по време на събитието бяха дело на поета и барда Румен Спасов, който 

изпълни песни по стихове на Георги Константинов и Недялко Йорданов. Вечерта беше уважена от сина на 

Георги Черняков – Даниел Черняков.  

Анжела Димчева и Максим Максимов обявиха, че през следващата година ще бъде направен опит за 

целодневен уъркшоп с младите писатели, съпътстващ конкурса „Георги Черняков“. Основен дарител на 

конкурса е бразилският писател от български произход Илко Минев. . 

Източник: в. Труд, статия 

https://trud.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE-

%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-

%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE/    

https://trud.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE/
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Представяне на поетичните книги „Слънчице в креватче“ от Калин Михайлов и 

***(ДА) от Мая Стойчева 
02.12.2022 

На 07.12.2022 г. от 19 ч. в Националния студентски дом в София (площад „Народно събрание“ № 10, 

Централно изложбено фоайе) ще бъдат представени две поетични книги, излезли с логото на издателство 

„Потайниче“ – „Слънчице в креватче“ от Калин Михайлов и ***(ДА) от Мая Стойчева. 

Макар тези книги да са твърде различни по своята тоналност, едно от общите неща между тях е, че Калин 

Михайлов е редактор на стихосбирката на Мая Стойчева. Заповядайте да освежите вечерта си с 

некофеиново „две в едно“, съчетаващо не само две книги в едно представяне, но и поезия с визуален 

образ, а също поезия с музика. 

За стихосбирката на Калин Михайлов ще говори д-р Росица Чернокожева, за тази на Мая Стойчева – 

нейният редактор, който е и литературен критик, а в музикалната част на програмата ще се включи бардът 

Виктор Макаров. Специално внимание ще бъде отделено на забележителното художествено оформление 

на книгите, дело на Йоана Михайлова и Ваня Вълкова. След представянето авторите ще бъдат на 

разположение за автографи и неформално общуване с гостите. 

Източник: сайт Културни новини, статия 

https://kulturni-novini.info/sections/4/news/35981-predstavyane-na-poetichnite-knigi-slanchitse-v-krevatche-ot-kalin-mihaylov-i-da-ot-

maya-stoycheva   

https://kulturni-novini.info/sections/4/news/35981-predstavyane-na-poetichnite-knigi-slanchitse-v-krevatche-ot-kalin-mihaylov-i-da-ot-maya-stoycheva
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/35981-predstavyane-na-poetichnite-knigi-slanchitse-v-krevatche-ot-kalin-mihaylov-i-da-ot-maya-stoycheva
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Славея Семова получи специална награда от Съюза на писателите в литературен 

конкурс 
05.12.2022 

Славея Семова е сред отличените в Националния конкурс за студентско творчество „Георги Черняков“. 

Литературното състезание се провежда за осма година и неговата цел е да открива и насърчава таланти, 

пробващи перото си в поезията, прозата и хумора. Тази година 110 автори от цялата страна - студенти от 

различни университети в София, Пловдив, Бургас, Шумен, Велико Търново, Благоевград, Варна изпратиха 

свои творби. В журито бяха поетът Боян Ангелов - председател на СБП, Анжела Димчева, Максим 

Максимов, Георги Кушвалиев, Тодор Костадинов, Лъчезар Лозанов. 

Награждаването беше в Националния студентски дом, а церемонията водеше Анжела Димчева - 

председател на Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов" (приемник на някогашния Кабинет 

на младите писатели-студенти). В началото на специалната вечер ОЛК „Димчо Дебелянов“ връчи и своите 

новоучредени награди „Неостаряващо перо“. Първите им носители са поетите Недялко Йорданов и Георги 

Константинов. 

При студентите първата награда за поезия е за Светислав Тодоров, а втората спечели Натали Василева. 

Специалната награда от името на Съюза на българските писатели е за Мария Вуцова, а специалната 

награда от името на Националния студентски дом е за Камелия Панайотова.  

В раздел проза първата награда е за Венцислава Писачева, втора награда е за Габриела Дамянова. 

Специалната награда на Съюза на българските писатели е за Славея Семова за разказа „Добрият и 

лошият плод“, а специалната награда на Националния студентски дом е за Михаела Илиева. 

Тази година нямаше награди за хумор и сатира. 

Наградените творби прозвучаха в изпълнение на самите автори. 

20-годишната Славея Семова е възпитаник на СУ „Георги Измирлиев“, а вече е студент „Българистика и 

медии“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Печелила е много награди и то не 

само литературни. Носител е на „Измирлиевската награда“, връчвана от Гимназията на най-добрия ученик 

от всеки завършващ випуск, а през 2020 г. бе удостоена с отличието „Будител на Община Горна 

Оряховица“. През 2021 г. е стипендиант на Фондация „Шанс за децата и природата на България” за 

отлично представяне в областта на литературата. Тази година излезе и първата книга с разкази на 

Славея „Заради една мечта“, която е подкрепена от Национален фонд „Култура“. Първото представяне на 

книгата беше в родното Първомайци, тъй като младата авторка е член на Арт клуб „Гайтани“ към НЧ 

„Иван Вазов 1893“. 

Източник: RegNews.NET, статия 

https://www.regnews.net/news/16702652223334/slaveya-semova-poluchi-spetsialna-nagrada-ot-sayuza-na-pisatelite-v-literaturen-konkurs   

https://www.regnews.net/news/16702652223334/slaveya-semova-poluchi-spetsialna-nagrada-ot-sayuza-na-pisatelite-v-literaturen-konkurs
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ИЗВЕСТНИ СА НАГРАДИТЕ „ГЕОРГИ ЧЕРНЯКОВ” ЗА 2022 
06.12.2022 

В Националния студентски дом в столицата на 1 декември т.г. се състоя връчването на наградите за 

младите писатели, които тази година взеха участие в Осмото издание на Националния литературен 

конкурс за студентско творчество „Георги Черняков” – 2022. Конкурсът е знаков за откриване на таланти, 

пробващи перото си в поезията, прозата и хумора. Председател на журито беше поетът Боян Ангелов, а 

членове на журито: Анжела Димчева, Максим Максимов, Георги Кушвалиев, Тодор Костадинов, Лъчезар 

Лозанов.Творби за конкурса изпратиха 110 автори от цялата страна – студенти от различни университети 

в София, Пловдив, Бургас, Шумен, Велико Търново, Благоевград, Варна. 

Ето имената на наградените: Поезия: Първа награда – Светислав Тодоров за стихотворението „По тънкия 

конец на светлината“; Втора награда –  Натали Василева за стихотворението „Писма до себе си: Наръчник 

за щастие“; Специална награда от името на Съюза на българските писатели –  Мария Вуцова за 

стихотворението „Докато разбърквам на котлона“; Специална награда от името на Националния 

студентски дом – Камелия Панайотова за стихотворението „Под крилото“. 

Проза: Първа награда – Венцислава Писачева за разказа „Съдбовна среща“; Втора награда – Габриела 

Дамянова за разказа „Любов по време на вълшебни костенурки“; Специална награда на Съюза на 

българските писатели – Славея Семова за разказа „Добрият и лошият плод“; Специална награда на 

Националния студентски дом – Михаела Илиева за разказа „Пиета“. 

Журито не присъди награда за хумор и сатира поради липса на качествени творби, които да отговарят на 

жанра. 

Основни дарители за конкурса са бразилският писател от български произход Илко Минев и Весела 

Райчинова-Сели – писател и продуцент от Израел. 

Директорът на Националния студентски дом Христиан Даскалов припомни, че заслугата за основаването 

на Дома е на проф. Иван Шишманов и на Стилиан Чилингиров. Той връчи специалните награди от името 

на НСД и говори за възможностите, които ръководената от него институция предоставя на днешните 

студенти: „Винаги търсете да напипате пулса на времето и творете, за да достигнете до нови публики. 

Създадохме Резидентска програма, в която може да се включите през цялата академична година, а ние 

ще подкрепим ваш творчески проект – аудио формат, подкаст, книга“. 

Боян Ангелов връчи специалните награди от името на СБП и изрази радостта си, че този конкурс вече е 

традиция: „Въпреки всички трудности и неглижирането от страна на държавните институции, ние, 

писателите, се опитваме да държим ниво. Четейки толкова красиви стихове и разкази, вярвам в новите 

поколения и съм спокоен за бъдещето на българската литература“. 

Боян Ангелов връчи и Първа награда за поезия на Светислав Тодоров, вмъквайки в думите си оригинална 

препратка: „Дано винаги една усмивка да Ви бъде столица, както е казал Георги Константинов. Да носите 

поезията дълбоко в сърцето си, ако фигуративно си представим, че човешкото сърце е склад на чувства, 

както е казал Недялко Йорданов“. 

За работа си по оценката на творбите говориха Максим Максимов (за поезия) и Тодор Костадинов (за 

проза). Те връчиха наградите на Габриела Дамянова и Венцислава Писачева. 

Наградените творби прозвучаха в изпълнение на самите автори, които благодариха за оценката на 

журито. 

Музикалните интермедии по време на събитието бяха дело на поета и барда Румен Спасов. На 

церемонията присъства и синът на Георги Черняков – Даниел Черняков. 

Анжела Димчева и Максим Максимов обявиха, че през следващата година ще бъде направен опит за 

целодневен уъркшоп с младите писатели, съпътстващ конкурса „Георги Черняков“. 

На церемонията бяха УС на Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ (приемник на 

някогашния Кабинет на младите писатели-студенти „Димчо Дебелянов“) отличи поетите Недялко 

Йорданов и Георги Константинов със статуетките „Неостаряващо перо“ и Почетен диплом за техния 

принос към основаването и развитието на КМПС „Димчо Дебелянов“, както и за цялостен принос към 

българската литература. Церемонията се водеше от Анжела Димчева – председател на Общество на 

литературния кабинет „Димчо Дебелянов“. 

Георги Константинов се върна в спомените си и разказа как като студент в Софийския университет в 

средата на 60-те години се включва в Кабинета „Димчо Дебелянов“, където се запозна с Недялко 
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Йорданов, Николай Кънчев, Георги Мортус, Калин Донков: „Обществото „Димчо Дебелянов“ и 

едноименният кабинет са гнезда на литературата – птици, които излитат: едни по-надалече, други по-

наблизо. Помня как под покрива на Студентския дом четяхме стихове, спорехме с Петко Братинов, Георги 

Марковски, Димитър Яръмов, Калина Ковачева, Атанас Звездинов. Тогава се появи литературоведът 

Георги Черняков – великолепен анализатор. Ние се разлетяхме след завършването си, но Черняков 

остана да ръководи Кабинета и в продължение на три десетилетия беше близо до младите писатели. 

Неговото име трябва да се пази, много неща се промениха, но има нещо окуражаващо в това движение 

във времето в творческия дух на България. Радвам се, че съм тук – свидетел на младите пориви“. 

Недялко Йорданов се върна в далечната 1958 г. и разказа как заедно с Григор Ленков поставят началото 

на литературния кръжок „Димчо Дебелянов“, превърнал се по-късно в Кабинет на младите писатели: „От 

ЦК на Комсомола настояваха кръжокът да се казва „Цветан Зангов“, но ние с Григор Ленков тайно и 

полека наложихме името на Димчо Дебелянов. Събирахме се всеки четвъртък. Аз бях луд по поезията на 

Дебелянов, бях влюбен в „Легенда за разблудната царкиня“ – дори участвах в рецитаторски конкурс с 

това стихотворение. Някога печатахме всяко стихотворение по 6 екземпляра на пишеща машина, 

раздавахме ги на присъстващите  – провеждаха се разисквания по няколко часа. Никога няма да забравя 

една моя изява, когато прочетох една поема, посветена на момичето, в което бях влюбен“. Историята на 

тази поема Недялко Йорданов пресъздава 20 години по-късно в нова поема, която прозвуча пред 

публиката. 

Източник: СБП, статия 

https://sbp.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA/   

https://sbp.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA/
https://sbp.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA/
https://sbp.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA/
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Първото студентско кино у нас 
08.12.2022 

Предаване: 100% будни 

На 8 декември – сладки спомени от студентските години споделят Христо Гърбов и Стефан Рядков. 

Смехът е гарантиран! 

Ще надникнем в първото студентско кино 

В минутите за кино с Павел Владимиров говорим за коледните филми 

Невена Пейкова с нова песен! 

В „Без направление” ви разказваме историята на едно семейство с вродени сърдечни малформации 

Димитър Колев - най-добрият мениджър в туризма за 2022 година. 

Източник: БНТ, Предаване: 100% будни, видео запис 

https://bnt.bg/news/parvoto-studentsko-kino-u-nas-v333468-312676news.html   

https://bnt.bg/news/parvoto-studentsko-kino-u-nas-v333468-312676news.html
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Точно 30 години от раждането на РАДИО ТАНГРА - продължаваме да 

ДЕЙСТВАМЕ 
08.12.2022 

Днес отбелязваме точно 30 години от онзи 8 декември 1992, когато започна първото (пробно) излъчване 

на РОК РАДИО ТАНГРА. 

Датата бе избрана неслучайно, заради ДЖОН ЛЕНЪН и ДЖИМ МОРИСЪН, но и празника на студентите, 

които се очаква да са най-авангардната част на обществото. 

Официалният старт на първото РОК радио в България беше няколко дни по-късно - на 13 декември - с 

гости и церемония, така че тази цялата декемврийска седмица е особено празнична за нас. 

Днес, 8 декември 2022, мислите ни са и за незабравимия КОНСТАНТИН МАРКОВ, който заедно с КИРИЛ 

МАРИЧКОВ, е родител на идеята. 

КИРЧО и КОСЬО в сглобяващото се студио на ул 'Аксаков' № 13. 

Източник: RadioTangra.com, статия 

https://www.radiotangra.com/news/read/39216.html   

https://www.radiotangra.com/news/read/39216.html
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Наталия Андреева – ГЛОБАЛИСТКО НАДПЯВАНЕ 
06.12.2022 

 „…Да, не могат да пишат, но човек трябва да е толерантен… 

И ще ви отвърнем: Не, драги читатели! Неграмотността не може да е норма. И не само тях, а и онези, 

които ги подкокоросват да се излагат и да затлачват и без това мудния ни и беден мисловен живот – 

разните редактори, издатели и свалячи или подмазвачи-критици – които си мислят, че за поезия могат да 

пробутват всякакви глупотевини, сякаш поезията е подробност някаква, а не жизнена форма на езика и 

съответно на хората, що го говорят – всичките вкупом с камшика по Дантевски в Ада!“ 

Рада Барутска, „Пеат некогаш“ 

Щедър е интернетът – осведомява ни за всяка порно-пошлятина, извършена от глобалистката прислуга по 

света и у нас. Така наскоро бяхме информирани за любовната спявка между поетеската Мирела Иванова 

от една страна, и от друга – злополучния ни кандидат-нобелист Георги Господинов, наричан от народа с 

името-парола Гога. Място за сценичната им изява е предоставила Румяна Таслакова – дългогодишна 

редакторка в българомразкото радио „Дойче Веле“. Присъствал е и дегустаторът на Мирела – бате Мишо 

– под формата на фалосодухача Михаил Неделчев. 

Но да не бъдем голословни, да дадем думата на дуета: 

Мирела Иванова, сопранофалцет: „За първи път се взрях в стихотворенията на Георги Господинов след 

като присъствах на едно от представленията на Литературния театър, който те с Пламен Дойнов изнасяха 

в Студентския дом. Бомбета, патоси, дързости, суров черен дроб и други атрибути от златните години на 

поетичното разкрепостяване и разцвет, 90-те белязаха не просто езика, но и смисъла на поезията.“  

Георги Господинов, нобелобаритон: „И това, което чух, от Мирела наистина ме развълнува… И понеже 

тука идеята е да си разказваме разни неща сега ми хрумва, че с Мирела освен че сме пътували много, 

Мирела беше много важна за нас с Бойко (Пенчев), когато правеха „Петък 13“ и когато ние с Петър 

правехме „Тела и текстове“. Там наистина имаше черен дроб суров  и разни други неща. Трябваше ми 

език, защото имах едно стихотворение за „Език свещен“. Език на немите, на тези, преди нас, а нямаше 

езици и взехме черен дроб суров... Но Мирела и Бойко бяха преди нас..“ 

Тук ще прекратим спявката на това вещерско сборище със суров черен дроб и патоси, защото ако 

продължим да цитираме нататък скудоумията му, дори страдащите от тежка умствена изостаналост 

почитатели на поетеската и кандидат-нобелиста ще проумеят, че си имат работа с глупост, много по-

голяма от поносимата. Усещането за гавра с народната ни памет и литература си остава пак за сметка на 

онези, които от десетилетия търпят и поощряват финансово тази зловеща подигравка на глобалисткото 

безумие с националните ни ценности. 

Да продължим нататък с още един оперетен дует на Гога – този път с полската нобелистка Олга Токарчук. 

Не съм чела нищо от нея, нямам и намерение да чета каквото и да е от автори, получили тази 

дискредитирана награда, давана от десетилетие и повече не за литературни постижения, а за предано 

слугуване на световните кукловоди. За мен тя е препоръка в никакъв случай да не чета наградения с нея 

автор. Всеки път, когато съм нарушавала тази забрана, съм съжалявала горчиво за пропиляното време. 

Достатъчно е да узнаем, че новоизпечената през 2018 г. нобелистка се застъпва за правата на 

сексуалните малцинства в Полша. Други биографични подробности за Токарчук: Член е на Партията на 

зелените и на редколегията на ляволибералното списание „Политическа критика“. 

Мисля, че всичко е ясно!!! Поредната соросоидна рапсодийка в розовочервено! 

Пресата се е въздържала да цитира пряко нашия кандидат-нобелист. Явно притеснена от бисерите, които 

той непрекъснато ръси в ефир, и които са излагация за всяка една държава и народ. Този път щедрият 

интернет е преразказал скъпернически диалозите му с Токарчук, без пряко цитиране на умно-красивите 

им послания. Естествено – те са срещу войната в Украйна, че срещу какво друго да са!? 

Нас Токарчук ни интересува като шести пръст на ръката. Което ще рече никак. Или почти никак. Защото 

името й е забъркано с една награда, за която е номинирана… нашата поетеска. 

„Мирела Иванова е сред шестима европейски поети, финалисти за литературната награда на Гданск, 

Полша, “Европейски поет на свободата”. Финалистите са избрани от престижно литературно жури, в което 

е и нобеловата лауреатка Олга Токарчук. Победителите ще бъдат обявени през пролетта на 2024 г. Те ще 

получат съответно по 100 000 полски злоти за поета и 20 000 за преводача.„ 
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Разгеле, дойдохме си на думата. Виждате ли червената нишка, тя е видима с просто око: Токарчук, 

сексуални малцинства, война в Украйна, розовозелена партия, ляво неолиберално списание, соросоидът 

Гога, суров черен дроб с патоси, болшевишката снаха Мирела, оценена на 100 000 полски злоти. Всичко е 

ясно, дуетите на правоверните марионетки винаги се заплащат щедро от необолшевишките кукловоди. 

Нали затова се присвояват парите на народите – за да се натрапва чрез тях глобалистката идеология и да 

се налагат джендър-диктатурата и разлагащата обществото нейна перверзия. 

Това е най-мерзката и долнопробна кражба, която раздава парите ни на псевдотворци със слугински 

манталитет, дрънкащи от политкоректни баналности до откровени глупотевини. Целта явно е тоталното 

опростачване и духовното изнасилване на човечеството, с цел по-безпроблемното му управление и 

плячкосване на благата, които то произвежда. 

Самозабравянето на новите господари е потресаващо. Историята отново се повтаря като зловещ фарс. 

Днес няма Гулаг, цялата земя е един неолиберален Гулаг. Управлявана от международни крадци, 

разбойници и спекуланти, с помощта на сговорчиви помияри от 666 пола и с вечно необути бикини. 

„Природата я е направила умна и красива.“ Това твърди за поетеската Мирела Иванова неолибералният 

парцал „24 часа“. 

Съгласяваме се веднага. Сто и двадесет килограмов 60 годишен умно-красивитет! Малко превтасал, 

престоял и мухлясъл, но запазена марка и напълно в комунистическата традиция. За таланта й сега няма 

да говорим, всеки може да се убеди в наличието му или по-скоро в пълното му отсъствие  

То господ натворил интелект и хубост, та се забравил – като при Михал /Неделчев/ Мишкоед. Нищо, че 

огледалото показва друго. 

Източник: der SPUNK, статия 

https://www.derspunk.eu/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-

%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-

%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D1%8F%D0%B2/   

https://www.derspunk.eu/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D1%8F%D0%B2/
https://www.derspunk.eu/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D1%8F%D0%B2/
https://www.derspunk.eu/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D1%8F%D0%B2/
https://www.derspunk.eu/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D1%8F%D0%B2/
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Играх във филм на Зако Хеския 
30.05.2022 

Исак Соломонов Хеския или Зако Хеския е роден в Истанбул. Завършва полувисше училище по 

кинематография и фототехника. Започва като асистент-режисьор. От 1966 до 1991 г. е режисьор-

постановчик в Студията за игрално кино „Бояна”. Филмите му „Йо-хо-хо”, „Тримата от запаса”, „Зарево над 

Драва”, „Нощем с белите коне”, „Горещо пладне”, Осмият” и др. печелят много награди. През 2002 г. 

печели „Златна роза” от кинофестивала във Варна за цялостно творчество. Удостоен е със званията 

Заслужил и Народен артист, носител на орден „Кирил и Методий” II степен. 

Имах щастието да играя във филма на режисьора Зако Хеския „Началото на една ваканция” (1966). Това е 

филм за приятелството, любовта, доносничеството. За кастинга чух по радиото и веднага почувствах, че 

това е моят шанс. Едно от важните условия беше кандидатите да имат навършени 16 години. Аз бях на 

15. В името на моята луда момичешка мечта излъгах за възрастта си пред комисията. Не казах на 

родителите си, те щяха да са против. Баща ми беше военен, принципен човек. 

На пробните снимки в Киноцентъра отидохме с моята съученичка Светла с автобуса. Заварих дълга 

опашка от момичета и момчета, мечтаещи да се снимат в киното. Бях една от последните за деня пред 

комисията. Фотограф от Киноцентъра ми направи черно-бели портретни пробни снимки в профил и анфас. 

В комисията бяха режисьорът Зако Хеския и помощник режисьорът Лили Дюстабанова, сестра на Женя 

Дюстабанова, партньорка на поета Христо Смирненски. 

Задаваха ми различни въпроси, включително и за възрастта ми. Казах с твърд глас, че съм на 16 години и 

те не се усъмниха. Бях висока и развита за възрастта си – това беше моят плюс. След месец Лили 

Дюстабанова се обади да каже, че съм одобрена в масовката. Изпищях от радост. Майка ми беше вкъщи, 

нямаше как да не кажа какви съм ги свършила. Родителите ми настояха да си призная възрастта, може би 

са се надявали, че ще ме отстранят от продукцията. Помня, че помощник режисьорката първо замълча, но 

бързо каза, че са разгледали много снимки на кандидати, толкова хубави като моите не са открили – била 

съм много фотогенична. А и вече нямало време. Освен това съм се казвала като сестра й Женя. Лили 

Дюстабанова имаше решаващата дума и въпреки лъжата останах. Но тя уведоми Зако Хеския за случая. 

Филмът се снимаше основно в провинцията – в Габрово, в едно сливенско село и малко в София. В 

Габрово спахме в хотел, в селото бяхме в квартири по две-три момичета в къща. 

Зако Хеския беше нисък на ръст мъж, но голям професионалист и веселяк. С топла бащинска усмивка ни 

обясняваше какво трябва да правим в дадена сцена. Тъй като в някои сцени танцувахме на плажа край 

реката модерни танци (хали-гали и други), имахме специален учител за тях – Валентин Русецки. 

Репетирахме ги в Студентския дом в София. 

В едно нещо Зако Хеския беше безкомпромисен – морала на участниците. Бяхме далече от родителите 

ни, по квартири, имаше възможност за малки и по-големи младежки глупости – алкохол, цигари, любовни 

връзки. А ние бяхме все ученици. Сред по-възрастните актьори бяха Никола Русев и Иван Янчев. Ролите 

на гимназистите се изпълняваха от Диляна Бъчварова, Мая Драгоманска, Крум Ацев, Катя Филипова. 

Хеския беше назначил „тайно” един надзорник, който да следи и докладва да не правим глупости – 

помощник-режисьора Дюстабанова. 

Хеския работеше много с неопитните като мен – с такт, без бързане и усмивка. Винаги ни окуражаваше, че 

ще се справим. А дали ще станем артисти един ден, това беше друг въпрос. Първата стъпка вече я бяхме 

направили като участници в този филм, избрани сред толкова много кандидати. 

Не станах актриса, но научих много от седмиците, в които снимахме филма „Началото на една ваканция“. 

През септември т.г. се навършиха 100 години от рождението на Зако Хеския. 

Източник: Вестник "Трета Възраст", статия 

https://tretavazrast.com/2022/12/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-

%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE-

%D1%85%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F/   

https://tretavazrast.com/2022/12/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F/
https://tretavazrast.com/2022/12/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F/
https://tretavazrast.com/2022/12/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F/
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Чуйте гласа на някои от най-емблематичните за XX век сгради в България 
14.12.2022 

Случвало ли ви се е, докато се разхождате из столицата, някоя сграда да провокира силен интерес у вас 

до толкова, че да се зачудите как изглежда интериорното и пространство? Късометражната филмовата 

поредица “Срещи с архитектурния модернизъм” дава възможност на зрителите да надникнат зад стените 

на някои от най-емблематични за ранния модернизъм сгради в България, като се потопят в тяхната 

атмосфера и научат повече за историята и архитектурата им. 

    Представяме ви четирите филма от поредицата на Моно Колектив и ви пожелаваме приятно гледане. 

Епизод 1: Национален студентски дом 

Със сигурност всеки от нас е минавал покрай сградата на Националния студентски дом в центъра на 

София. Идеята за пространство, което да събира студентите на едно място, се заражда у Стилиян 

Чилингиров в началото на XX век, но е реализирана доста по-късно. Авторите на проекта са  арх. Станчо 

Белковски и арх. Иван Данчов – берлинските възпитаници, които типично за духа на времето си 

проектират Националния студентски дом с изчистени форми с знаковите за периода лентовидни 

прозорци. 

Епизод 2: Къщата на Ангел Кантарджиев 

Домът на българския търговец на платове е проекриран от арх. Иван Васильов и арх. Димитър Цолов с 

характерните за периода ясно изразени обеми, плосък покрив тераси и функционален план. Сградата е 

добър пример за заможна градска къща, разположена свободно в голям терасовиден двор. Интересна е 

съдбата и след Втората световна война, когато за кратко време сменя няколко собственици, сред които 

Организацията на гръцките политимигранти, до връщането ѝ на наследниците на Кантарджиев в края на 

XX век. Днес къщата е реставрирана с използване на материали и технологии, близки до автентичните, 

което ни позволява да имаме възможно най-ясна представа за нейната оригинална визия. 

Повече за реставрацията на къщата на Ангел Кантарджиев четете тук 

Епизод 3: Архитект Васил Василев 

Роден в началото на миналия век, арх. Василев получава архитектурното си образование в град Линц, 

Австрия. Впоследствие се завръща в България и започва частната си софийска практика още през 30-те 

години, като бързо се утвърждава в архитектурния елит със своите апартаментни сгради, чиито интериори 

са вдъхновени от абстрактните геометрични композиции на Казимир Малевич. След 1944г. арх. Василев 

проектира и няколко големи хотела, сред които  “Орфей” и “Мургавец” в курорт Пампорово и хотел 

“Копитото” във Витоша. 

Епизод 4: Биологическият факултет 

Биологическият факултет е плод на международен конкурс, организиран в началото на XX век, за сграда 

на Агрономическия факултет към Софийския университет. В него печели неокласическото предложение 

на младия тандем на арх. Георги Овчаров и арх. Генко Попов. В последствие проектът е преработен под 

ръководството на техния преподавател от Мюнхенската политехника арх. Паул Бонац, при което сградата 

придобива характерната си визия, повлияна от немския тухлен експресионизъм, която и до днес 

провокира интерес във всеки минувач. 

Източник: “Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те години на XX век”, 

Васил Макринов и Теодор Караколев. 

Източник: Stroiinfo.com, статия и видео записи 

https://stroiinfo.com/chuyte-glasa-na-modernizma/    

https://stroiinfo.com/chuyte-glasa-na-modernizma/
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Екатерина Казакова представя кукления спектакъл "Снежни приключения" 
16.12.2022 

Kукленият спектакъл „Снежни приключения“ на Цвете Янева, подходящ за деца от 3 до 12 годишна 

възраст, ще се проведе на 17.12.2022г. от 11:00 часа в Национален студентски дом, София. 

Представлението е едно зимно приключение с кукли, в което не само ще гледате, но и ще участвате. 

Джуджетата Веселанка и Мърморанка ще ви превърнат в снежинки, ловци и горски животинки. Подготвили 

сме специално кукленото ателие на забавните катеричоци, в което предоставяме материали на децата, за 

да си измайсторят кукла. 

Вход свободен. 

Това събитие е по идея на Екатерина Казакова, финансирано по програма „Творчески степендии“2022 на 

Национален фонд “ Култура“ 

Режисьор Екатерина Казакова, участват актрисите: Наделина Камбитова, Елфира Синсерус и Екатерина 

Казакова 

място на провеждане: камерна зала „Академик“, Национален студентски дом. 

Източник: kafene.bg, статия 

https://kafene.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-

%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82/  

https://kafene.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://kafene.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://kafene.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82/
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Танцовото представление "Dance Generator" провокира креативността на зрителите 
16.12.2022 

На 21 декември от 19:30 ч. в Национален Студентски Дом ще се проведе танцовото представление „Dance 

Generator“. То се организира от младият мултижанров артист Ирина Стоянова в партньорство със 

Сдружение Театър-Студия „Студентина“. 

„Dance Generator“ е импровизационно танцово представление, в което публиката е поканена да твори, 

като определя сценичното действие. Зрителите се превръщат в съ-творци на спектакъла. 

Посредством специална „Машина-инсталация“ (своеобразен „джой стик“ с различни колела на късмета) 

зрителите ще задават на танцьорите «Параметри» (думи) за създаване на танцова история : 

Качества на движението (воден, електрически…) 

Емоции (весел, ядосан, луд …) 

Персонажи (октопод, дракон, паяк …) 

Място на случване (джунгла, ресторант …) 

Явления (вихър, гръмотевица …) 

Зрителите ще предизвикат танцьорите с НЕОЧАКВАНИ КОМБИНАЦИИ от тези „параметри“. 

Например: електрически октопод, вихър от паяци , луд дракон в ресторанта … 

Танцьорите ще интерпретират дадените им „параметри“, създавайки уникален импровизиран танц на 

момента! 

Екип на проекта: 

Ирина Стоянова – автор на проекта 

Христо Желев – музикант, съ-автор на идеята. 

Петя Божинова – ментор от страна на Театър-студия „Студентина“. 

Танцьори: Ирина Стоянова, Пепи Колева, Катерина Дукова, Ян Вассилев, Боряна Дживджанова, Таня 

Рачева 

Проектът е част от Резидентска програма на Театър-студия „Студентина“ и Резиденция „СтАРТъп“ на 

Национален Студентски Дом. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на Културата.. 

Източник: kafene.bg, статия 

https://kafene.bg/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-dance-

generator-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B8/    

https://kafene.bg/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-dance-generator-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B8/
https://kafene.bg/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-dance-generator-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B8/
https://kafene.bg/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-dance-generator-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B8/
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ТАНЦОВА ИГРА провокираща КРЕАТИВНОСТТА 
15.12.2022 

„DANCE GENERATOR“ – е импровизационно танцово представление, в което публиката е поканена да 

твори, като определя сценичното действие. Зрителите се превръщат в съ-творци на спектакъла! 

Посредством специална “Машина-инсталация“ (своеобразен „джой стик“ с различни колела на 

късмета) зрителите ще задават на танцьорите «Параметри» (думи) за създаване на танцова история : 

Качества на движението (воден, електрически…) 

Емоции (весел, ядосан, луд …) 

Персонажи (октопод, дракон, паяк …) 

Място на случване (джунгла, ресторант …) 

Явления (вихър, гръмотевица …) 

Зрителите ще предизвикат танцьорите с НЕОЧАКВАНИ КОМБИНАЦИИ от тези „параметри“. 

Например: електрически октопод, вихър от паяци , луд дракон в ресторанта…  

Танцьорите ще интерпретират дадените им „параметри“, създавайки уникален импровизиран танц на 

момента! 

Ще дадем свобода на спонтанната реакция и потока на въображението! 

Ще се хвърляме в неизвестното! Грешките са добре дошли! 

Екип на проекта: 

Ирина Стоянова – автор на проекта 

Христо Желев – музикант, съ-автор на идеята. 

Петя Божинова – ментор от страна на Театър-студия „Студентина“. 

Танцьори: Ирина Стоянова, Пепи Колева, Катерина Дукова,  Ян Вассилев, Боряна Дживджанова, Таня 

Рачева 

Проектът е част от Резидентска програма на Театър-студия „Студентина“ и Резиденция „СтАРТъп“ на 

Национален Студентски 

Място: Национален Студентски Дом        Дата: 21 декември 19:30.. 

Източник: МИКА- Музика и лайфстайл, статия 

https://mikamagazine.com/%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0-

%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0/h 

https://mikamagazine.com/%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0/
https://mikamagazine.com/%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0/
https://mikamagazine.com/%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0/
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Мислим гъвкаво с DANCE GENERATOR 
20.12.2022 

Представете се в три изречения. 

Аз съм Ирина Стоянова, млад интердисциплинарен артист. Интегрирам визуални изкуства и танц в 

търсене на иновативни подходи и необичайни формати. Намерението ми е с изкуството си да провокирам 

фантазията и въображението на хората. 

Разкажете ми малко повече за проекта. От къде дойде идеята зрителите да се включват в спектакъла?  

„DANCE GENERATOR“ е импровизационно танцово представление, в което публиката определя 

сценичното действие. Зрителите се превръщат в съ-творци на спектакъла! 

Посредством специална „машина инсталация“ (своеобразен „джойстик“ с различни колела на 

късмета) зрителите ще задават на танцьорите думи за създаване на танцова история: 

- Качества на движението (воден, електрически...) 

- Емоции (весел, ядосан, луд ...) 

- Персонажи (октопод, дракон, паяк ...) 

- Място на случване (джунгла, ресторант ...) 

- Явления (вихър, гръмотевица ...) 

Идеята зрителите да предизвикат танцьорите дойде от търсенето на неочаквани комбинации от различни 

образи. Всеки образ предполага различно качество на движението: електричество – резки и начупени 

движения; вода, октопод – течни и пластични движения. Интересни са комбинациите от контрастните 

качества. Също градираме нивата на сложност: започваме с един образ, например – дракон. После 

добавяме качество – воден дракон. След това добавяме и място на случването – воден дракон в 

ресторанта...Така се надгражда танцовата история. 

Сложността идва оттам, че зададената тема се импровизира от петима танцьори едновременно на 

момента. Също зрителите могат да задават темпо на движението и дори да регулират сценичното 

осветление. 

Какво за Вас е танцът?  

Танцът е автентичен начин на себеизразяване, синхрон между тялото и емоциите, начин на предаване на 

вътрешните състояния и образи чрез движението. Импровизацията е метод на пътуване през пейзажи на 

въображението, метод на себеизследване и откриване на непознатото в настоящия момент. 

Какво означава да сме свободни и как ни помага танцът в това отношение?  

Да сме свободни означава да бъдем себе си при всякакви обстоятелства, да се изразяваме искрено и без 

задръжки и притеснения. 

Каквото е в тялото, такова е и в съзнанието. Движението ни помага да мислим гъвкаво и да се адаптираме 

динамично към променящите се условия. Това се случва при импровизация на момента. 

За мен танцът има ключово значение за собствено чувство на свобода. Ако не танцувам, чувствам се 

сковано не само физически, но и ментално. А когато танцувам, ми идват нови идеи и визуални образи. 

Как бихте искали зрителите да подходят към това преживяване?  

Представлението е възможност зрителят да изрази потока на въображението си, да бъде творец на 

сценичното действие (ползвайки комбинациите от машината инсталация, умения на танцьорите и 

възможностите на сцената). Преживяването може да се възприема като ИГРА, която носи детско 

любопитство и забавление. 

Това е предизвикателство за креативността (както собствената, така и на танцьорите). 

Грешките са добре дошли, защото те са част от творческия процес и водят до откриване на неизвестното! 

Източник: atrakcia.bg, статия 

https://atrakcia.bg/article/4-interaktsiya/2898   

https://atrakcia.bg/article/4-interaktsiya/2898
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Един италиански и трима български танцьори участват в представлението The 

Hidden Level 
16.12.2022 

Представлението The Hidden Level (Скритото ниво) ще бъде изиграно на 16 и 18 декември в Националния 

студентски дом, съобщават организаторите. Италианският танцьор и изпълнител Паоло Чинголани 

гостува в София заради събитието. С повече от 20 години сценичен опит в танцовата импровизация за 

сцена, той намира съмишленици в лицето на Саша Кръстарска, Зорница Стоянова и Ивайло Димитров. 

Четиримата създават и участват в The Hidden Level. 

"Това е реалност, в която винаги има скрито, неизразено и неизказано ниво на разказ. Не една-единствена 

тайна, а истинска паралелна реалност, съзнателно скрита от вниманието ни. От изявленията на медиите, 

влиятелните политически фигури, дори до историите на нашия “съсед”, съдържат разказ, който е скрит и 

пазен в тайна. Така ние продължаваме да споделяме една "удобна", "макиавелистка" реалност, без да 

осъзнаваме нивата на изкривяване във възприятията ни на това какво е реалност и какво 

действителност", разказват от екипа.  

АРТИСТИТЕ 

Паоло Чинголани e танцьор и хореограф, специализирал съвременни танцови техники и изкуството на 

импровизацията (instant composition). Неговата работа се определя от специфичния тренинг на неговото 

тяло и неговата интуиция, и начина на работа с нея като най-важен инструмент за създаване на танц и 

текст в представление. От 2012 година е част от танцовата компания на Джулиън Хамилтън - Allen's Line, 

представяща работата си в Берлин, Брюксел, Париж, Страсбург, Осло, Атина, Рим.  

Ивайло Димитров е артист на свободна практика. Основни събития в артистичното му развитие като 

хореограф са проектите "Теория на Шляенето (Т.Н.А.)" и "Пара симпатетик". Член е на “Сдружение по 

действителен случай”, с които работи по проектите "Диско - анимационен фънк", "Емоционални", 

"Ноктюрно - от прахта до сиянието", "Пеперудите са всъщност изтребители". Носител е на първа награда 

на конкурс за съвременна българска хореография, организиран от фондация "ХюмАртс". 

Зорница Стоянова е пърформанс артист, куратор, писател, светлинен и видео дизайнер. Базирана между 

София и Филаделфия, САЩ, тя ръководи своята компания BodyMeld, която, наред с представянето на 

нейната работа, се фокусира върху създаването на програми в подкрепа на независими хореографи и в 

двете си локации. 

Саша Кръстарска е артист на свободна практика с интерес към съвременния танц, соматичните техники и 

моментното композиране. Сред спектаклите и пърфорансите, в които е участвала, са "Теория на 

Шляенето (Т.Н.А.)”, Pure, Eternal, “Фантасмагория”, “Светилище”, based on a true story #8 Absence. 

Източник: БТА, статия 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/372343-edin-italianski-i-trima-balgarski-tantsyori-uuchastvat-v-predstavlenieto-the-hid   

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/372343-edin-italianski-i-trima-balgarski-tantsyori-uuchastvat-v-predstavlenieto-the-hid
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Аз съм Васил Върбанов, вие не сте 
28.12.2022 

Тясното студио на онлайн радиото "Тангра мега рок" в София в петък следобед е уютно като в квартален 

бар. Няколко мъже си говорят приятелски, сякаш са се събрали на по бира, смеят се, слушат музика. 

Всъщност това е записът на предаването "Джитбол", а на авторите им личи, че се забавляват истински - в 

случая коментират световното първенство по футбол. 

Стените на студиото са плътно облепени с плакати и лепенки на всякакви групи. "Контрол", Иги Поп, 

Babyface clan, AC/DC наблюдават от всяко кътче на стаята. В деня преди да се запознаем с основателя на 

радиото Васил Върбанов, той е написал статус във Facebook "Благодаря на всички за пожеланията", след 

което започват да валят честитки за рождения му ден с месец по-рано от необходимото. Върбанов е такъв 

- с леко калпазанско чувство за хумор, което е запазил почти 52 години (навършва ги на 30 декември, не 

през ноември, както помислиха приятелите му в социалните мрежи). Същевременно обаче има нещо в 

него, което вдъхва респект - може би това колко е начетен или идва от плътния тембър и сарказма. 

Тясното студио на онлайн радиото "Тангра мега рок" в София в петък следобед е уютно като в квартален 

бар. Няколко мъже си говорят приятелски, сякаш са се събрали на по бира, смеят се, слушат музика. 

Всъщност това е записът на предаването "Джитбол", а на авторите им личи, че се забавляват истински - в 

случая коментират световното първенство по футбол. 

Стените на студиото са плътно облепени с плакати и лепенки на всякакви групи. "Контрол", Иги Поп, 

Babyface clan, AC/DC наблюдават от всяко кътче на стаята. В деня преди да се запознаем с основателя на 

радиото Васил Върбанов, той е написал статус във Facebook "Благодаря на всички за пожеланията", след 

което започват да валят честитки за рождения му ден с месец по-рано от необходимото. Върбанов е такъв 

- с леко калпазанско чувство за хумор, което е запазил почти 52 години (навършва ги на 30 декември, не 

през ноември, както помислиха приятелите му в социалните мрежи). Същевременно обаче има нещо в 

него, което вдъхва респект - може би това колко е начетен или идва от плътния тембър и сарказма. 

Ако някой не разпознава името, то почти сигурно е, че ще се сети кой е той по гласа. Легендарният водещ 

от "Тангра" е и създател на онлайн радиото "Тангра мега рок", водещ на "Моят плейлист" от Българската 

национална телевизия, ръгби ентусиаст и организатор на концерти. Точно 30 години след началото на 

кариерата му в ефира говорим с Върбанов за любимата му тежка музика, ръгби спорта, политиката в 

България. 

Ерата на френската гимнази 

Когато Васил е на осем години, майка му - невролог, печели конкурс и заминава да работи в Алжир. "Не 

позволиха на цялото семейство да замине, защото според тях сме щели да се чупим", уточнява той. Там 

учи френски и се заражда и любовта му към ръгби спорта. След като се прибира в България, учи във 

Френската гимназия в София, която през 80-те години носи името "Георги Кирков", а не "Алфонс дьо 

Ламартин". Любопитно е, че по време на соца паралелките се обозначават с латински букви, а сега - с 

български. Спомня си, че по това време метълите се събират при култовото кафене "Кравай", 

почитателите на нюуейва - край "Аптека" (на ъгъла на бул. "Патриарх Евтимий" и бул. "Витоша"), а по-

будните като него напипват вече Ник Кейв и Faith no More. През 1986 г., в годината на "Чернобил", се 

появяват и българските групи "Ахат", "Нова генерация", "Контрол", "Ера". 

Националният отбор по радио 

"Ето тук може да не си тръгнем до следващия четвъртък", казва с усмивка той, когато насочвам разговора 

към радиото. Васил Върбанов казва, че никога не е използвал думите "Аз отивам на работа". "Аз отивам в 

радиото" не е синоним на "аз отивам на работа", казва той. Съдбата му в ефира започва на 8 декември 

1992 г., едва на 23 години. Радио "Тангра" е създадено от Кирил Маричков от "Щурците" и Константин 

Марков от "Тангра". Радиото е на последния етаж в сградата на студентския дом срещу парламента, като 

заради локацията има ангажимент два часа в седмицата да излъчва предаване за студентски въпроси. 

"Това беше вратичката, през която се промъкнах", спомня си Васил. "На мен ми се занимаваше с радио за 

твърда музика, а не да правя анкети дали е достатъчна стипендията, или дали им харесват кюфтетата с 

бял сос в мензата (студентски стол - бел. ред.)", заявява той. 

Радиоводещият разказва, че фразата му "Аз съм Васил Върбанов, вие не сте" идва именно от 

радиодебюта му, когато казва: "Здравейте, аз не съм Кирил Маричков и никога няма да бъда." Това е 

препратка към песента на Щурците "Аз съм просто човек", в която се пее: "Аз не съм комунист и никога 

няма да бъда." 
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За съжаление през 2003 г. Маричков и Марков губят радио "Тангра". "Беше мъчително, защото това сложи 

край на една епоха и аз не можех да си представя, че тя ще се спре просто така", споделя той горчиво. 

Докато се чуди как да продължи да прави това, което обича, осъзнава, че няма друго място, на което ще 

може да се чувства по същия начин, затова трябва сам да си построи дом. Приятелят му Били Гулд, 

басист на рок групата Faith no More, му дава идеята да направи радиото онлайн. Tака на 4 април 2006 г. 

"Тангра мега рок" прави своя дебют в мрежата. 

"В началото имахме рекламодатели, в интерес на истината те бяха като отрязани с нож всичките 

изведнъж и няма да ги казвам кои са", казва той и уточнява, че това се случва, след като радиото ясно 

изразява позицията си против правителството на Пламен Орешарски около протестите през 2013 г. По 

думите му на срещи с представители на рекламни агенции те казвали, че "просто не знаели къде да 

сложат ["Тангра мега рок"] - дали са радио, дали са онлайн". За да запази независимостта на медиата си, 

Върбанов реално разчита на концертите, които организира, тъй като не иска да взима такси от слушатели. 

"Вместо това ти продавам билет за концерт на The Exploited", казва водещият. 

Кажи ми какво слушаш 

Гласът на Върбанов доби и ясно лице в главите на още по-широка общественост след началото на 

предаването "Моят плейлист" по БНТ. То се появява в началото на 2020 г. Идеята не е негова, подчертава 

Васил, негови познати са го поканили за водещ заради познанията му в сферата на музиката. Той се 

съгласява, но при няколко условия, свързани с неговото присъствие и свобода, не финансови. "Човекът, 

който седи до мен на стола в "Моят плейлист", не е мой гост, а главен герой и аз съм там да му помогна да 

представи най-доброто от себе си чрез музиката, която той е избрал", споделя той. Избира героите си по 

интуиция и инстинкт, да са различни един от друг, а решението кой ще участва е само негово 

"Можех да нафукам всичките си приятели музиканти, но никога не съм се изкушавал от това." Васил 

споделя, че в началото е изненадан от успеха на "Моят плейлист". "Това предаване ме направи по-добър 

човек, защото ме научи да слушам, а не да говоря", казва той с уговорката, че всички, които го познават в 

далеч по-арогантното му амплоа, ще му се подиграват за думите. 

Трудно някой може да шокира Васил Върбанов с избора си на песни. "Нищо не разделя хората като 

музиката - голямата разделителна линия при нас, българите, е чалга и не-чалга. Музиката групира хората 

по интереси, защото ние двамата с теб, ако сме си метълчета, ще сме си най- близки приятели до края на 

живота", смята водещият. Казва, че не е против хората, които слушат чалга, и че за него е нормално едно 

ромско семейство, което празнува, да слуша точно такава музика на празника си. "Моята позиция винаги е 

била: нямам нищо против, стига да не трябва да присъствам." 

Част от причината да приеме поканата за водещ на "Моят плейлист" е, че вече работил по филма си за 

ръгби и искал да започне да мисли в контекста на видеомонтажа. През март 2023 г. ще бъде готов 

въпросният филм за историята на спорта в България, плод на няколкогодишен упорит труд. За първи път 

думата "ръгби" се споменава у нас в публичното пространство през 1920 г., а и 2023 е 200 години от 

раждането на спорта ръгби, към който той е особено пристрастен. Целта му е да популяризира на 

българска почва спорта, по който се е запалил още като дете в Алжир и до ден днешен се вълнува, вече 

активно и от успехите на нашия национален отбор. 

Източник: Капитал, статия 
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