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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към отчета на Културния център на Софийския университет 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 2010 – 2015 (изброени са само по-значимите) 

 

Литературни събития 

 Второто голямо поетическо четене, с участие на над 30 поетa, 2010 

 Посещение и удостояване с „Доктор хонорис кауза” на Нобеловия лауреат за 

литература Орхан Памук, в партньорство с фондация „Елизабет Костова” 2011 

 Индивидуални четения на известни чужди поети – Луис Гарсия Монтера, Испания,  

в партньорство с катедрата по испанска литература и институт „Сервантес” 2011, 

Поетическо четене, организирано в партньорство с World Poetry Movement,  

провеждано в над 100 страни по целия свят, 2012. 

 Литературен пърформанс на млади български поети под название „Акорд:еон”, 

2012 

 Индивидуални четения на известни чужди поети – Никола Маджиров, Македония, 

и Македонския културен център, 2013. 

 Месец на поезията в Софийския университет, 2013 

 Посещение и удостояване с „Доктор хонорис кауза” на Нобеловия лауреат за 

литература Мо Йен (като партньор на институт „Конфуций”), 2014. 

 Шекспирови четения, в партньорство с катедра „Англицистика и американистика” 

и British Council, с участие на лектори от известни британски университети. 2014.  

 Поетически четения на големи български поети: Екатерина Йосифова, Ани Илков, 

Георги Господинов, Бойко Ламбовски, Кирил Кадийски и др. 2010 – 2013.  

 Серия от поетико-научни и музикални събития „При мамута – срещи около 

човешкото”, с участие на известни и на млади поети, както и на учени от Геолого-

географския факултут, Физическия факултет, Факултета по математика и 

информатика.  2012 – 2014. 

 Множество премиери на книги, между които и на нашумелия български роман 

„Възвишение” на Милен Русков. 2010 – 2014. 
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Театрални събития 

 Гостуване на известни български актьори в рамките на серията „Актьорът 

представя себе си” – отделни представления на Ицхак Финци, Илка Зафирова, Руси 

Чанев, Мая Новоселска, Валeнтин Ганев, Захари Бахаров, Снежина Петрова, Филип 

Трифонов. 2010 – 2013. 

 „Апология на Сократ”, представление на Elliniko Theatro – Ню Йорк, инициирано от 

катедрата по класическа филология, и с помощта на фондация Левентис, 

представено в над 200 театъра из целия свят, 2012. 

 Представления на проекта на катедра пo Англицистика и американистика: 

„Teaching Shakespeare Through Performance”, 2012 

 Гостуване на театралния клас на Нов български университет, 2013 с постановката 

„Ела, легни върху мен”, по стихове на Силвия Чолева, постановка Снежина 

Петрова. 

 Предпремиерна репетиция и дискусия върху „Хамлет”, режисьор Явор Гърдев, 2013 

 Експериментална постановка на радиопиесата „Болен” на  режисьорката Ани 

Васева, 2013. 

 Реконструкция и дискусия по представлението „Дзън” 1989 на режисьорката 

Възкресия Вихърова, 2013 

Филмови събития 

 Прожекция и дискусия върху филма „Дзифт” със сценариста Владислав Тодоров, 

2011 

 Отворен кино-клас на Патрик Сандрен „Кино и виртуално изкуство”, 2012  

 Прожекция на филма „Moonlake” на Иван Станев, 2012 

 Прожекция и разговор върху филма „Образи от Девдас”, създаден от студенти от 

специалност Индология и вдъхновен от класиката на индийското кино „Девдас”. 

2012 

  „Непознатите филмови архиви на ДС”, партньори Весела Ножарова, Диана 

Иванова, Националните Архиви, 2013  
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 Документална серия от постижения на световното документално кино, в 

партньорство с фестивал „Милениум”, Брюксел и продуцентска къща 

„Палимпсест”, София, 2012-2013. 

 So Independent Film Festival – кино-творчески работилници, 2013. 

 Прожекция и дискусия на документалния филм „И България е една голяма грешка”, 

2014, реж. Стоян Радев, сценарист проф. Георги Лозанов, 2014 

 Продължаващо партньорство със  „София Филм Фест”, специална университетска 

програма. 2012 – 2014. 

 Продължаващо партньорство с Дома на киното.  

 

Фотография 

 Месец на фотографията (Академия по фотография);  

 Фотобиенале Фодар 

 Изложби на Антоан Божинов 

 Изложба на проф. Цочо Бояджиев 

 

Изобразително изкуство 

 Гостуване на Софийска градска галерия, Съвременно изкуство, 2011 

 Sofia Contemporary Art Week, 2012 

 Селекция от Международно триенале на сценичния плакат, 2012 

 Изложба на Иван Газдов, 2013 

 Изложба на Чавдар Гюзелев 

 Изложба на съвременни италиански художници от архив-колекция „Киджи-

Паняни”(Равена) 

 Множество изложби с катедра „Изобразително изкуство” на ФНПП и на катедри на 

МХА 
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 Многобройни акции, пърформанси и инсталации с различни партньори от областта 

на съвременното изкуство  

Образователни изложби  

 Жените, които управляват най-голямата машина, сътворена някога от човека”, 

фотоизложба за жени-ядрени физички от ЦЕРН,  в сътрудничество с посолството на 

Италия, 2012 

 Еко-изложба по проекта „Зелен коридор Долен Дунав”, в сътрудничество с Фонда 

за дивата природа, 2011   

 Фотоизложбата, „Християнско изкуство от Гоа”,  католически църкви и манастири 

от Гоа, Индия, вписани в Листата на световното наследство на ЮНЕСКО, от 

индийския фотограф Биной Бехл, в сътрудничество с посолството на Индия, 2012 

 Няколко изложби за Антарктида, съвместно с Център за полярни изследвания. 2010 

– 2013 

 Изложба „Албания – позната и непозната“, съвместно с Богословски факултет. 

 Изложба и дискусия, посветени на „Португалската пролет”, съвместно със 

специалност „Португалска филология”. 2014 

 Множество юбилейни културно-исторически изложби, предложени от 

университетски специалности, катедри и факултети, партньори и чужди 

дипломатически представяния и културни центрове, между които – изложба, 

посветена на  националния празник на Финландия, съвместно с финландското 

посолство; Изложба Архивни материали от историята на Суверенния орден на 

Свети Йоан, съвместно с Малтийския орден; изложба на Словакия, изложба, 

посветена на националния празник на Бразилия, съвместно с бразилското посолство 

и специалност „Португалска филология” и пр. 

Музикални събития 

 Великденски концерти в партньорство с Баховото общество в България – „Матеус 

пасион” и „Йоханес пасион”. 2011 - 2013 

 „Приказна реалност” на Милена Георгиева – сопран, и Жоел Буфа – пиано /в 

рамките на Софийските музикални седмици, 2011 

 Коледен концерт на Теодосий Спасов и неговия джаз бенд 2012 

 Блус вечер на „Подуене Блус Бенд”, 2012 
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 Множество музикални перформанси,  между които „Практики на относителността” 

на композиторите Емил Вълев и Михаил Големинов, 2012 

 Съвместни събития с Alarma Punk Jazz и БНР 2013  

 Коледен концерт на джаз-пианиста Васил Пармаков, 2013 

 Фестивали „Музиката на барока”, 2012, 2013, 2014 

 Концерт на унгарския цигулар-виртуоз  Лайко Феликс, 2014  

 Концерт на канадските джаз музиканти „Квазар”, 2014 

 

Танц 

- Фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик”, 

- Филмов цикъл „Съвременен танц” (2010-2011), съпроводен с цикъл лекции на 

хореографа Мила Искренова, 2011 

- Продукция на хореографа Мирослав Йорданов и танцьора Валери Миленков, 2012 

- Продукция на хореографката Галина Борисова, 2013 

- Продукция на „Гараж колектив” 2013 

 

Архитектура и дизайн – 2013 

- Партньорство и изложбено пространство за Sofia Design Week, 2012-2013 

- Партньорство и изложбено пространство за Sofia Architecture Week, 2012-2013 

- Партньорство на Асоциация за развитие на София и Софийска община, отдел 

„Култура”, по кандидатурата на София за културна столица на Европа, 2013-2014, 

разработване на проекта „Вътрешните дворове” 2013 – 2014. 

Научни и образователни събития 

 Мини-фестивал „Отвъд омразата, отвъд носталгията” 2009  – съвременни образи и 

дискусии за комунизма днес, в сътрудничеството с: Гьоте институт, Чешкия 

културен център, Полския културен център, Унгарския културен център (изложби, 

прожекции, литературни четения, научни дискусии, с участници от Полша, Чехия, 

Унгария, Германия, България)  
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 Серия: Български учени в чужбина, гостували: проф. Георги Минчев, университет 

Лодз, Полша, проф. Юри Стоянов, университет Лондон, проф. Мирослав Пенков, 

университет  Северен Тексас, проф. Венелин Ганев, университ Чикаго, проф. Галин 

Тиханов, университет Лондон, проф. Емилия Ангелова, университет Торонто, проф. 

Юлия Кръстева, университет Париж. 2012 - 2014 

 Лекция на проф. Андреас Шпеер, Кьолнски университет, и премиера на книгата му 

„Метафизичното мислене: крехка конвергенция”. 2012   

Дискусии и семинари 

 Изследователски семинар, затворен семинар „Практики на четенето” с балкански 

учени, 2011, съвместно с Гьоте институт. 

 „Колко социална е социалната мрежа”, дискусия за Фейсбук със студенти и 

докторанти, организирана съвместно със Студентския съюз 2012. 

 Семинар „Съвременният български роман”, 2012 

 Лекция на Жил Руе (аташе по университетско и научно сътрудничество към 

Френския институт) „Политическите и икономическите инструментализации на 

Болонския процес”. 2013 

 Дискусия „Бъдещето на политическата теория” във връзка с новоизлязлата книга на 

американската политоложка Уенди Браун „Отвъд толерантността и 

 оскърблението”; 2013 

 Дискусии на тема QUO VADIS ACTA: АВТОРСКОТО ПРАВО СРЕЩУ ПРАВАТА, 

в сътрудничество с Гьоте институт и Френския културен център, с участници от 

Германия, Франция и България, 2012,  2013.  

 Дискусия „За и против шистовия газ”, лектор Димитър Кенаров. 2014 

 Множество семинари и дискусии,  съвместно със Софийския литературоведски 

семинар 

Курсове  

 Из историята на джаза, проф. Стоян Атанасов, 2011 

 Визуални изследвания, семинар, проф. Александър Кьосев, 2013 

 Курс за тялото в културата, Александър Кьосев, Мила Искренова, 2012 
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Eлектронно списание за култура и изкуства „Пирон”  

Списанието на Културния център се специализира в тематични броеве в областта на 

културологията, изкуствата, визуалната култура, градската антропология, политиката на 

паметта; то търси пресечните точки между научна и художествена култура и разработва 

тематични области в хуманитарните и социални науки, които не са достатъчно добре 

познати в България. Чрез успешните си тематични броеве списанието все повече привлича 

не само студентски и младежки публики, но и утвърдени художествени и културни 

кръгове – в София и извън нея. 

 Публиките, към които е обърнато списанието, са: представители на академичната 

общност (включително студенти, докторанти, млади учени), творци и културни дейци; 

културни мениджъри, активисти и оператори; изкуствоведи, критици; широката българска 

образована публика. 

 

Досега са излезли седем тематични броя на следните теми: 

 „Новият Пирон” (посветен на темата „Университетът и изкуствата”). 

 „Отвъд омразата, отвъд носталгията” (съвременните дебати за социализма и 

изкуствата), посветен на съвременни образи и дискусии около наследството на 

социализма.  

  „Лични градове: осемнайсет Софии и един Париж” (посветен на град София, 

представен и разказан от двайсетина лични перспективи – на утвърдени културни 

фигури (писатели, поети, актьори, художници, на млади хора, студенти). 

 „Музеят – разширяване на полето”  (с фокус горещата тема за отсъствието на 

музей за съвременно изкуство в София),  водещ броя Владия Михайлова 

 Есен-пролет 2011-2012  (организиран около  текущи събития на културния сезон), с 

водещ броя Андриана Спасова 

 „Визуална култура / Визуални изследвания”, (посветен на т.нар. visual turn), с водещ 

броя д-р Нора Голешевска. Издаден с финансовата помощ на НФК, Програма 

„Рубрики”. 

 „Въображение и бъдеще”, с водещ броя Асен Канев. Тематичен брой, с материали 

от международните интердисциплинарни конференции върху културната история 

на съвременността, Априлци (2011 – 2012 г.) 

 

Важна инициатива на Културния център е  

Серията международни интердисциплинарни конференции  в гр. Априлци под общата 

тема „Културна история на съвременността” 

Досега конференцията е имала три издания по темите:  

 Модели на бъдещето, 2011 
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 Бъдеще и въображение, 2012 

 Визуална антропология, 2013 

Участват около 50 души от СУ, от провинциални университети, чуждото участие нараства. 

Паралелно с конференцията се провежда „Докторантски семинар”. Конференцията се 

съфинансира от Философския факултет, Факултета по Славянски филологии и Факултета 

по класически и нови филологии.  

Предстои четвъртото издание на конференцията на тема „Изкуство и памет” 


