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ПРОТОКОЛ  

от  обсъждането и дискусията в Нов български университет 

по повод проекта на Пламен Деянофф „БРОНЗОВАТА КЪЩА”  

25 октомври 2017 г. 

БИЛЯНА ГЕНОВА: (Презентация) 

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: (Представя проекта) 

Арх. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Добър ден на всички. Радвам се, че една такава арт 

инсталация провокира толкова много внимание. Това говори колко много хора са 

ангажирани с желанието София да изглежда все по-добре. На няколко обществени 

обсъждания се чуха доста мнения – и положителни и критични.  

В момента ни предстои европейско председателство съвместно с Австрия и считам, че 

такъв жест на протягане на ръка от тяхна страна ще е чудесен. Трябва да приемем, че така 

пластика, скулптура или не знам, авторът ще каже как е, арт инсталация може би е най-

правилно, считам, че трябва да бъде и хубаво осветена, защото нощно време възприятието на 

тази арт инсталация би било добре.   

Очаквам да чуя Вашите мнения. Все пак, когато слагаме инсталации по града, 

срещаме всякакви емоции, които се чуват и от двете страни. Считам, че крайният резултат 

ще е положителен и ще е добър знак за приятелството между двете страни. 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Който има въпроси, мнения, моля, заповядайте. 

ДОЦ. ВАЛЕНТИНА МАРАЗОВА: Радвам се да Ви приветствам лично!  

Проектът е много интересен. Изключително интересно ми беше да чуя целия опис на 

събитията, на Вашето развитие, на търсенето на пътищата.  

Много ми е интересен сюжетът около рисунките на Людмил Георгиев. Това, което 

мога да кажа за него съвсем определено, е, че той е автор, който изключително се интересува 

от идеята за тотално произведение на изкуството. В този смисъл виждам негови крачки, но 

му липсват малко измеренията – акционните измерения. Вие казахте, че в самата сграда, не 

че тя е сграда, разбира се, да – съгласна съм. Какво си представяте че може да се случва?  

Как бихте свързали самия обект, самата сграда-скулптура – ние говорихме 

предварително с колеги, за възможност за концерти например. Предвиждате ли такава 

възможност? Предвиждате ли такъв тип комуникация, което би било хубаво? 
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ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: На първа линия самата скулптура е по-важна, самото 

реализиране. Това, което ме интересува в скулптурата, е възможността, която тя дава да бъде 

използвана, а не от самото начало точно как ще се използва. Да бъде отворена възможността, 

която се създава и която не се изключва от самото начало – чрез тази отворена конструкция, 

прозрачна конструкция. 

ДОЦ. ВАЛЕНТИНА МАРАЗОВА: Колко квадратни метра е пространството, което се 

усвоява?  

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Това, което предлагаме за София, е около 50 кв. м  Бих могъл 

да Ви дам примери как тази скулптура се използва в други градове. Мога да Ви дам примери 

как обществото е реагирало. Примерно в Хамбург беше така организирано, че беше 

изградена дори сцена близо до „Бронзовата къща“ и в нея се представяха театрални 

представления и концерти. В самата скулптура бяха концертите, а публиката беше извън и ги 

наблюдаваше.  

В Берлин съм виждал – така беше организирано от кмета на Берлин, че всички 

училища бяха поканени в два дни в седмицата да я използват като класна стая. Списъкът 

беше дълъг за децата, които идваха и рисуваха. В Берлин има книга само за уъркшопи, които 

децата правят в „Бронзовата къща“. Може би от рисунките тук не се вижда много добре.  

Виждам съм в частна колекция огромна гала вечеря в самата бронзова скулптура. 

Виждал съм, но това не съм го определял аз, а то се получаваше чрез реакции на посетители, 

чрез реакциите на организатори, чрез идеи, които се развиваха. Така че много бих се радвал, 

ако тази бронзова скулптура се използва във времето, в което тя е представена. 

Исках да покажа снимка, на която се вижда сред природата. Тя изчезва, когато има 

природа около нея, тя почти не се вижда, въпреки че са хиляди килограми бронз, които са 

масивно отлети елемент по елемент. За съжаление, нямам готовност, но мога да представя 

още когато е на фона на природа, тя изчезва, изобщо не се вижда. Когато е осветено, има 

съвсем друго присъствие.  

Чувал съм много реакции. Почти всеки, който влезе в нея, казва, че това е неописуемо 

– да бъдеш част от една камбана, една бронзова камбана. Това присъствие на бронза не е 

ежедневие, и може само да се опише, когато сте били в него. Такива са повечето реакции. 

Това са само примери. Има и много.  
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Когато е била около музеи, винаги са я използвали за представяне на книги, за 

дискусии, зависи от големините – някога е на сцената, вътре е микрофонът, отвън е 

публиката, понякога вътре е публиката, микрофонът е отвън – всичко това съм го виждал и 

знам, че функционира. Зависи как го приемат хората и как организаторите ще го представят. 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Заповядайте. 

МОНИКА ПОПОВА (художник): Впечатлена съм от целия проект, за което наистина 

Ви приветствам! 

Доколкото разбирам тя ще бъде в кубична версия, макар че ще е на модулен принцип 

и е на модулен принцип: ще има ли шанс тя да наруши тази си конфигурация някога 

инсталирана на определеното място? Разбирате ли ме? Ще има ли възможност да бъде разбит 

този кубичен момент – дали от Вас? 

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Това е добър въпрос. По принцип всеки един елемент, който 

виждате на тази скулптура, може да бъде отварян като прозорец или като врата, или да бъде 

затварян. Това е изчислено предварително, за да може тя да бъде представена.  

Видях представяне и в овал, имало е представяне в триъгълник. Зависи от 

възможността. Снимките, които бях подбрал, бяха по-свързани с формата, която ще има в 

София. 

МОНИКА ПОПОВА: Тоест моментът, в който Вие ще инсталирате в София, тя така 

ли ще остане, или ще има възможност…? 

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Тези врати ще се затварят и отварят по принцип, но тя не може 

така лесно да си променя формата. 

МОНИКА ПОПОВА: Макар че ще е интересно да променя в известен период от 

време. 

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Това може да стане, но мисля, в следващо представяне. 

- : Може би само да добавя, че това е временна инсталация. Това не е постоянна 

конструкция, която остава в града. Ако градът я припознае и я хареса, може да мислим и да 

бъде трайно установена. В момента Проектът е в рамките на една година – 

председателството на България и Австрия. Как хората от града ще оживеем тази инсталация 

и как ще я припознаем към града, това е въпрос на развитие. 
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ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ (Ръководител на департамент по визуално изкуство): Искам 

да изкажа съжаление, че този Проект ще стои само шест месеца или една година в София.  

Веднага трябва да си призная, че той ме възхищава! На мястото, на което се 

предвижда да бъде издигнат, стоеше сграда според мен чужда на съвременната българска 

действителност, една практика или ритуал, който е характерен за Далечния изток. 

Мисля, че тази скулптура, тази инсталация или както и да я наречем, може да се 

превърне в рамките на периода на нашето председателство в емблема на София, в един мост, 

както се каза няколко пъти, между многовековното българско изкуство и съвременното 

модерно изкуство. 

Приветствам този Проект и ако можех да повлияя, бих искал, да остане завинаги в 

София. 

Ако позволите една закачка. Тъй като нямам комплекс за малоценност като 

представител на малка нация, ще си позволя да прочета един коментар при откриването на 

прочутата Пирамида на Митеран в Париж – входът на Лувъра. Съзнавам, че мащабите са 

различни, но моля Ви да чуете следното: 

„Новият вход на Лувъра бе станал почти също толкова известен, колкото и самият 

музей. Породилата много спорове неомодерна стъклена Пирамида, проектирана от родения в 

Китай Йео Минг Пей, американски архитект, все още предизвикваше презрението на 

традиционалистите, които смятаха, че тя съсипва достойнството на Ренесансовия двор. 

Гьоте бе описал сградата – Лувъра, като замръзнала музика, а критиците на Пей 

характеризираха Пирамидата като дращене с нокти по черна дъска. 

Напредничавите почитатели обаче се възхищаваха на 22 метровата прозрачна 

структура и виждаха в нея изумително съчетание на древна форма и модерен метод, 

символична връзка между старото и новото, с което Лувърът щеше да прекрачи прага на 

новото хилядолетие“. 

Смятам, че ако тази сграда бъде проектирана и изпълнена, както я представя господин 

Деянов, би се превърнала в нещо, което е Пирамидата пред Лувъра. Благодаря Ви. 

(Ръкопляскания.) 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Благодаря и аз. 

Заповядайте. 
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МИЛЕНА ШУШУЛОВА: Тъй като стана въпрос какво може да се прави в тази 

сграда, тъй като ние сме много гъвкави – музикантите, в Нов български университет и извън, 

смятам, че това е чудесна сграда, продължавайки това, което проф. Христов каза, да се 

правят много интересни пърформърси в нея и около нея.  

Според мен обаче трябва да е на малко по-голяма площ. Може би в момента не може 

да стане така, като временна скулптура, но може би може да се помисли по-нататък по 

отношение на архитектурния ансамбъл и тъй като местото позволява да бъде направена на 

по-голяма площ, ако общината и въобще управляващи или пък обществеността реши, че това 

е хубаво нещо като акцент в столицата, съобразно пред Лувъра какво се случва, бихме могли 

да направим нещо, което хем да е отворено, хем да е затворено, хем да се използва, да се 

гордеем с него. 

Поздравявам и автора, и общината, колеги и приятели, че са подкрепили този чудесен 

проект! (Ръкопляскания.) 

ЗДРАВКОВ: Позволете ми аз да отговоря. Имаше подобни въпроси на презентацията 

в Съюза на архитектите колко функционална е тази сграда. Разбира се, тя е функционална. 

Там се опитахме да обясним, че, на първо място, това е скулптура или, да кажем, инсталация. 

Това е произведение на визуалното изкуство. Не би трябвало да го квалифицираме като 

сграда. Това че метафорично произведението се нарича „къща“, не означава, че това е 

утилитарна къща, в която може да се живее.  

Идеята на Пламен Деянов не е да създаде концертна зала или театрална зала. Разбира 

се, за малките пърформанси това произведение може да бъде използвано. Разбира се, то е 

отворено. Това е жест и към Софийска община за организиране на мини мероприятия. 

За мен и за специалистите, които работихме по този Проект, основната ценност на 

това произведение е неговата символност. Това че то е свързано смислово с историята на 

България, това е, както казахме, неговият потенциал е той да се превърне в нов символ на 

София, тъй като София безспорно има един-единствен символ. Това вече зависи от 

обществеността – дали „Бронзовата къща“ ще се превърна в символ. 

На втори план, това е функционална скулптура. Искам да цитирам Недко Солаков от 

първата дискусия, която проведохме в Националната художествена академия. Той много 

уместно каза, че е изключително доволен, че за първи път от 30-ина години насам, той вижда 
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Проект от класически материал – бронз, от който ще бъде изградено действително 

съвременно произведение, а не стаята на владетел, която е ретроградна и която не 

кореспондира със съвременното ни разбиране за съвременност и за съвременно 

произведение. 

МАЛИНА ЕДРЕВА (Председател на Комисията по образование и култура в СОС): 

Искам специално да благодаря за домакинството, за възможността да се срещнем тук с 

представителите на Нов български университет – Вашите преподаватели, Вие и моите хора, 

които сте активните потребители на съвременните изкуства и съвременната култура в нашия 

град. 

Ще Ви се противопоставя, защото една скулптура и една сграда може да остане 

толкова необичана и нехаресвана, и несоциализирана и да бъде подминавана. Имаме 

примери в това отношение. 

Още сега на този етап се дискутира, че това е инсталация, която вече се вижда с 

интегрирането, с другите жанрове на изкуството, с възможността да бъде оживяна, да носи 

емоцията не само на визуалното изкуство, но да е на предпочитано място за града, за 

случването на много културни събития, според мен трябва да бъде един плюс към Проекта, а 

не да се стремите да го запазите само в сферата на визуалното. 

Градът има нужда от тези пространства, факт е. Градът има нужда от това хората от 

града да Ви припознаят и да ги предпочитат. За мен е важно да чуем мнението на възможно 

повече присъстващи тук, защото предстои, както вече казах, общината да вземе решение. 

Тоест след приключване на обществените дискусии, този Проект ще влезе на вниманието на 

Столичния общински съвет. Тук има колеги и от други политически сили от Столичния 

общински съвет и Ви благодаря, че сте свидетели на дискусията. 

Никак не са еднозначни мненията. Ние ще бъдем по-скоро затрупани с негативни 

позиции, отколкото с подкрепа. И някак си имаме нужда да чуем максимално повече мнения 

по отношение както и на височината, така и на мястото и на всичко, което носи един такъв 

символ за града. Благодаря Ви.  

(….): Имам питане към автора.  

Първо, идеята е разкошна, всичко е жестоко. Разбрахте ме. 



 7 

Завършил съм стъклопластика, а в стъклото е много важно осветлението. Пробвали ли 

сте някога да осветите отвътре навън тази скулптура? Не както е на снимката, от там ме 

провокира моят въпрос, че отвътре да е светлината и да е контражур? 

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Имаше и такива представяния, които бяха много 

впечатляващи. Постарах се за 20 минути да представя толкова много етапи и съм избрал за 

самото представяне снимки, които бяха повече свързани с представяне на Проекта в 

обществена среда.  

При всички положения това беше и моето условие, когато говорехме с архитекти, с 

конструктори, че за мен най-важното е осветлението. Бих искал да го има и външно, и 

вътрешно – зависи от пропорцията, и от площта, и от качеството, което ще постигнем. С 

осветлението тази скулптура ще бъде съвсем друга, от това зависи много, така че въпросът е 

много важен.  

В момента, в който се реши да се постави тази скулптура в София, една от главните 

задачи ще бъде осветлението. По мое желание то ще бъде и вътрешно, и външно, което вече 

зависи може би от сезона, ще можем да го сменяме или да го комбинираме, да има някакъв 

ритъм за непрекъсната промяна на тази скулптура. 

Аз също бих се радвал много, ако обществото откликне към Проекта и тази скулптура 

интензивно се използва през периода, в който тя е в България, не в София. 

СНЕЖИНА ПЕТРОВА: Позволявам си да взема думата. Аз Снежина Петрова – 

ръководител на Департамент „Театър“, актриса. 

Само няколко акцента иска да направя. Когато обявиха конкурса за председателството 

на София, моята първа мисъл беше: какво да правим с жълтите павета, с миналото, с част от 

моето юношество, прекарано в манифестации и демонстрации, които не мога да преразкажа 

на децата си, в отсъствието на знак за този мавзолей. 

Единият ми въпрос е дали присъствието на това произведение на изкуството, което 

смятам, че трябва да му дадем въздух и възможност да съществува празно и ненаселено, за 

да звучи наистина като камбана отвътре, а не да го копираме на всяка цена и да го потребим 

за театър и за другите възможни изкуства, които могат да се случат във и около него. Мисля, 

че това е по-висока функция на човека – да общува с изкуството, просто да стоим малко на 

дистанция от него.  
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Бих призовала да има и дни, никой да не бъде допускан да прави нищо там.  

В този смисъл една година позиционирането на тази скулптура точно на това място 

ще отнеме ли възможността да се правят постсоциалистически коментари или не знам какви 

проекти, свързани с друг пласт от нашето минало и от възможността да го припомним в 

рамките на тази една година? – нещо, от което, мисля, че много се страхуваме. Как би 

звучала тази композиция точно на това място там? 

Другото, което бих споделила, е, че моята майка и вуйчо имат много дълъг опит като 

брат и сестра и през годините не са се скарали за нищо. Преди една седмица се скараха на 

живот и смърт за Старчев и Чапкънов, което много ме изненада.  

Тези обекти ще станат част от семейните дискусии и конфликти. Пожелавам успех! 

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Всяко произведение, като автор не може да се скриеш от 

коментари, мнения. Аз също като човек, който е израснал, както Вие казахте, с 

манифестации на 1 май, на 24 май, на 9 септември, мисля, че ние само се страхуваме да 

оставим това място така. И казваме: то е резервирано за едно поколение, което само си 

вземаше решение това място завинаги да остане резервирано – имам предвид за тях, за този 

период от историята, че това не е идеалното решение. Ако се случва нещо, се отговори от 

нашата позиция, хората, които днес живеят и работят в този град, в тази държава.  

Исках да кажа, че всяко поколение трябва да си има и своя език, и свои възможности. 

Не бива да се страхуваме да даваме и наше предложение и да реализираме и наши проекти. 

Този респект към миналото го има и е хубаво, че го има. От друга страна, това пространство 

стои вече 20 години, което не е малко, празно и във всякакво състояние съм го заварвал и 

съм го виждал.  

От моя гледна точка не се страхувам да реализирам скулптурата там, като много 

добре знам, че ще има и много хора, които ще бъдат против. Смятам обаче, че това е добър 

диалог и тема за това какво се случва с този площад, с това минало и какво е нашето 

отношение. Трябва ли само да го споменаваме, да се страхуваме от него или можем да 

преминем в нова фаза в нашето развитие. 

КРИСТИАН ПОСТАДЖИЯН: Тема, която много живо ме вълнува, е развитието на 

София и рекламата на град София. От тази гледна точка искам да припомня една статистика.  
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Миналата година София беше поставена на трето място по ръст на чуждестранни 

туристи в Европа. Мисля, че подобен тип проекти, с всички тези коментари, дискусии, 

история, са изключително важни да се случват, за да можем да развиваме този бранд. 

Освен за нас, хората, които живеем в този град, изключително важно е и за тези над 

един милион туристи, които всяка година ни посещават.  

Пожелавам много голям успех! Смятам, че рекламата на София, на България като 

дестинация, имиджът ни се нуждае от подобни проекти и дано това да се превърне в … 

ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ: Трудно мога да давам съвети на когото и да било освен на 

моите студенти, за което ми се плаща, разбира се, камо ли на госпожа Едрева, камо ли на 

госпожа Фандъкова, които уважавам безкрайно. 

Отново ще припомня историята на пирамидата на Лувъра.  

Франсоа Митеран, въпреки огромните протести и съпротива на парижката 

общественост срещу Пирамидата, взима еднолично решение и казва на архитекта: 

„Продължавай да строиш и да работиш по този Проект“. Бива наречен от много известен 

архитект, цитирам: „Митеран постъпи като крал или като император“. 

Много моля Столична община да постъпи като кралици и императрици. 

(Ръкопляскания.) 

КРИСТИНА (студент): Ще си позволя да взема думата, въпреки че съм студент. 

Всъщност това, което искам да кажа, има много общо с предния коментар.  

Отвръщам на призива за позитивни мнения от страна на общината, защото, със 

съжаление, установявам, че ние не празнуваме радостно осъществяването на този Проект, а 

той тепърва трябва да бъде разискван, трябва да се взимат решения. 

Аз също много искам да дам моята подкрепа и ако може някак да пратя сили на 

Столична община да вземе най-сетне някакво смело решение за този град. В последните 

години се правят безкрайни обсъждания и всяко решение, свързано с градската среда в 

София, е страхливото решение. Не се поема ни най-малък риск, а за какъв риск става въпрос, 

когато сме се събрали за изкуство. Разбирам, че българското общество може би има проблем 

с това, че една скулптура трябва да бъде първо поставена и да се види обществото как я 

възприема. Всички ние предварително мислим вътре ще се пери ли, ще се мие ли, ще се пее 

ли, а всъщност по цял свят има примери за множество такива видове инсталации, в които на 
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артистът му е дадена свобода – поставя нещо в градската среда и после разбира, че жителите 

на града го харесват. Те обичат да играят с него, те сами му намират нов смисъл.  

Искам да благодаря за тази презентация. Трогната съм. Страхотна е! 

БИЛЯНА ГЕНОВА: И ние Ви благодарим за подкрепата. 

(…): Мога да поздравя колегата за смелото решение, което има! Този модул, който 

решава да се изгради в София, е смело и достойно решение.  

Бих го приветствал, че това може би ще бъде онзи момент, в който София ще се 

отвори към едни по-съвременни пластики. От тук и към Столична община – конкурсите, 

които се обявяват, да не ни връщат към препратка XIX век, а да ни обръщат към съвременна 

изява на авторите – и на млади, и на по-стари, за да може София действително да заприлича 

и скулптурата на София да бъде XXI век. Благодаря за вниманието. 

ПРОФ. СЕРГИНОВ (Ръководител департамент „Дизайн“): Много се радвам, че има 

доста наши студенти. Всъщност ние преподаваме подобни неща. Тук става въпрос за 

концептуално произведение на изкуството, за концептуален дизайн. Тук … не е по-малко 

важен от самото произведение на изкуството, защото то е част от произведението на 

изкуството и нашите реакции са част от него. Именно затова беше много интересно всичко, 

което разказа колегата. 

 

Ние имаме много такива примери в историята на изкуството. Всичко това, което днес 

се случва, е част от неговото произведение и е важно за произведението, важно е за 

общината. 

Подкрепям го и смятам, че това е един прекрасен Проект, защото действително няма в 

общественото пространство на София концептуално произведение изобщо и не е правено 

досега. Задължително трябва да се направи. 

Може да се говори много дълго, но предлагам на моите студенти да изкажат мнението 

си, за щото те са вътре в нещата и знаят за какво става въпрос, знаят какво е концептуален 

дизайн. Тук са и преподавателите по концептуален дизайн. 

Страхотен Проект и наистина трябва да се случи! Благодаря за това, което правите! 

БИЛЯНА ГЕНОВА: И аз благодаря. Надявам се да не се налага в съдебен процес да го 

показваме. (Оживление.) 
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Имате ли още въпроси или мнения? 

(….) Само за процедурата, искам да кажа. Ако зависи само от мен и единствено, 

фактът че подкрепяме този Проект и правим тези обсъждания, означава, че ние го харесваме.  

Процедурата е такава – като държава, с демократични процедури, ние трябва да ги 

заявим всички. Няма как в публичното пространство някой еднолично да реши и да каже: да, 

позволявам ти да го направиш, или – не, не ти позволявам да го направиш.  

Ето защо е необходимо сега да се влезе за обсъждане в Столичния общински съвет. 

Демокрацията понякога отнема много време, защото е низ от правила и от процедури. 

От тук нататък ще има изискване за много становища. Знаете, че в един политически 

орган има различни мнения. Много е важно младите хора да имат своята позиция и ние ще я 

предадем с удоволствие на колегите от Общинския съвет. На Вас, преподавателите от Нов 

български университет, с огромно уважение и благодарност. 

(….) Колеги, приятели, гости! Позволете ми да направя изказване за процедурата.  

Изказването за процедурата е, че Нов Български университет единодушно дава един 

глас в общественото обсъждане в полза на Проекта на господин Пламен Деянов. 

(Ръкопляскания.) 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Много благодаря. 

Ако няма още въпроси, много благодаря още веднъж на всички, че са тук. 

Благодаря на колегите, че ни подкрепят. Благодаря на всички, които критикуват. 

НАЙО ТИЦИН: Здравейте! Поздравления за Проекта!  

След като разбрах за него, реших самоволно да направя документален филм за целия 

процес и затова съм тук. 

Въпросът ми е следният: какъв е таймлайнът? Ясно е, че общинският съвет трябва да 

вземе някакво решение до края на годината може би много по-рано.  

Какъв е календариумът на случването на този проект? Кога ще бъде открит? Малко 

повече подробности в тази част да ни разкажете. 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Нашето желание е да бъде открит на 1 януари 2018 г., но за 

самото изграждане на къщата Пламен е оптимист, че може да стане за около две седмици.  

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: За самата скулптура – да. Но площадката е друг етап. Моите 

деца, които по цял ден гледат в телефоните, като чуха възможността, веднага резервираха – 
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аз имам четири деца – три стаи в София да присъстват на откриването за Нова година. Искат 

да посрещат Новата година в София и се радват много. И аз бих се радвал, ако се открие на 

31 декември, когато започне новата година. 

Много съм възхитен от реакциите Ви. (Оживление.) Бях помолил приятелите, ако 

случайно съм сам…  

Изключително съм благодарен да видя как се случват нещата. Благодаря Ви много на 

всички! (Ръкопляскания.) 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Благодаря Ви. 

На 8 ноември е следващата дискусия в Столичната библиотека. 

Заповядайте. 

 

Водещ протокола: 

                      Ивана Пасева, гл. експерт в Дирекция „Култура”................................ 

 


