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100 години Национална музикална академия 

„Проф. Панчо Владигеров“ 

 

Проф. д-р Анди Палиева 

След поредицата различни чудесни концертни изяви на студенти и 

преподаватели от Академията, на 22 май, в навечерието на най-светлия ни 

празник, тържественият концерт, посветен на 100-годишнината от 

основаването на Националната музикална академия „Проф. Панчо 

Владигеров“, с който бе открит 52-рия Международен фестивал „Софийски 

музикални седмици“, събра многобройно и разнолико множество в зала 

„България“. 

 В историята на Академията и нейното съвремие въвеждаше още във 

фоайето подредената богата фото изложба, представяща фигурите, дали 

облика на Академията – от времето на нейното създаване до днес. С 

признателност се вглеждахме отново в образите, съградили първото ни 

висше музикално училище и положили основата на цялата професионална 

българска музика. С обич и тъга се връщахме към спомените за 

незабравимите личности на нашите преподаватели, създали десетки 

поколения великолепни, ярки творци, прочули българското музикално 

изкуство по целия свят. С интерес се вглеждахме и в новите млади лица, 

продължители на вече едновековната академична традиция.  Държавна 

музикална академия, Българска държавна консерватория, Национална 

музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – променяло се е през 

годините името, но неизменно е било винаги високото професионално ниво 

на този център на националната ни музикална култура, съизмерим с големите 

европейски висши музикални училища.  

Важни моменти от историята на Академията подчерта в словото си 

Ректорът проф. д-р Сава Димитров и напомни редица от най-прославените 

имена на международните сцени, възпитаници на авторитетните педагози, 



2 
 

формирали българската изпълнителска школа. Естествено, на столетницата 

бяха поднесени заслужени награди – плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ от 

президента Румен Радев и "Златен век" (златен печат на Симеон Велики) от 

Министерство на културата, редом с отличия и от други институции.  

Концертът бе замислен като мащабна панорама на всички състави на 

Академията, даваща представа за широкия обхват на изучаваните днес 

специалности. Ведро начало поставиха вокалистките и инструменталистите 

от ФОЛКЛОРНИЯ СЪСТАВ, с ръководители Вана Монева и Димитър 

Христов. След яркия звуков интензитет на БИГ БЕНДА, ръководен от 

Михаил Йосифов, контраст внесе Моцартовата Serenata Notturna, в 

изпълнение на СТУДЕНТСКИЯ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР под диригентството 

на Деян Павлов, със солисти цигуларите Виктор Тренев и Георги Райчев, 

Цветелина Цветкова – виола и Калина Андреева – контрабас. А 

СТУДЕНТСКИЯТ СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР, с диригент Иван Стоянов, 

напомни шедьоври от творчеството на нашите „класици“ – част из 

Гротескната сюита „Бай Ганьо“ на Веселин Стоянов и прочутата Токата на 

Димитър Ненов, в оркестрацията на Лазар Николов. Премиерно бе изпълнен 

и „Фокстрот“ на Панчо Владигеров в новия оркестров вариант на Иван 

Стоянов (по авторската редакция за две пиана). Като истински поздрав към 

студенти и преподаватели прозвуча Академичната празнична увертюра на 

Брамс в изпълнение на АКАДЕМИЧНИЯ СИМФОНИЧЕН ОРЕСТЪР под 

палката на Григор Паликаров, последвана под диригентството на Георги 

Патриков от Танци из операта „Цар Калоян“ и Kyrie и Gloria из Меса оп. 86 

на Дворжак, със солисти сопраното Емилия Кирчева, мецосопраното Тереза 

Бракалова,  тенорът Николай Моцов и басът Пламен Кумпиков, заедно с 

великолепния СМЕСЕН ХОР с диригент Адриана Благоева. Финал на 

продължителната програма бе любимият Химн на светите братя Кирил и 

Методий, който развълнуваната публика изслуша на крака. 


