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Добро утро! 

След тази малко дълга интродукция, която най-вероятно всички я свързват с Европа, като 
европейски химн. Искам все пак да припомня, че двеста години по-рано тя беше „Одата на 
радостта“. Ние днес имаме достатъчно поводи за радост и аз ще изброя поне пет. 

Първият разбира се е свързан с нашите новоприети студенти. Искам да кажа отново, повтарям 
се вече всяка година,  че с изключение на медицинското образование в България, НАТФИЗ е 
единственото висше училище, което си пълни бройките и остават резерви. Смятам, че това 
наистина заслужава вашите овации, защото на фона на демографските кризи, за които 
говорим, на фона на емиграционните вълни, за които говорим, на фона на намаляващата 
покупателна способност на населението това е изключителен успех, не за нашата академия, за 
духа на България!  

Втората причина за радост е, че на тази сцена всъщност преди шестдесет години, се е състояло 
първото представление на Учебния драматичен театър. Само след няколко дни на първи 
ноември. И аз мисля, че в залата, ако не се лъжа, има хора, които са участвали в това 
представление. Има ли такива хора и ако има нека да станат. Нашия изключителен приятел, 
колега и човек, който вече шестдесет години продължава да бъде на сцената и на екрана, 
Васил Стойчев. И още повече човек, чието семейство във всяко поколение продължава да учи в 
НАТФИЗ. Даже и тази година имаме човек от неговата семейна династия, който стои някъде 
тук, в групата на вече приетите студенти. 

Третата причина за радост е, че все пак тази година се навършват 75 години от създаването на 
държавното театрално образование в България. Значи, като казваме държавно театрално 
образование нека да не го бъркаме с държавното висше театрално образование, което 
следващата година ще навърши 70 години. Седемдесет и пет години държавата все пак полага 
някакви грижи за театралното образование, в последствие и за кино образованието и това 
продължава да бъде повод за радост. Дано да не спрат грижите, а да се увеличават. 

Четвъртата причина е, че все пак е хубаво да си спомняме в такива моменти имената на 
патрона на нашата академия, 65 години от кончината на Кръстьо Сарафов, една голяма личност 
в българския театър и поне на такива дати е важно да запомняме неговото име, а не когато БНТ 
задава въпроси на наши студенти кой е Кръстьо Сарафов, те да отговарят, че е художник. 

И петата причина е, че, за някои това не е повод за радост, че цялата сграда на ул. „Стефан 
Караджа“ излиза в ремонт. Но, това е дългоочакван ремонт, колеги! Това е ремонт, който ще 
помогне след две години да имаме модерна сграда, в която, когато се върнете, наистина ще 
бъдете радостни. Така, че един успешно спечелен проект, всъщност мога да кажа, най-добре 
финансирания проект до сега, който Академията печели, като най-голяма сума, даже се 
надявам, че тя ще се увеличи, ще помогне на нашата академия да продължи напред в 
бъдещето. Това, като интродукция. 



Знаете, че обикновено вадя букви дълги години. От миналата година започнах да говоря за 
цифри и числа и смятам да продължа да говоря за цифрите и числата, но миналата година 
говорих за единицата, тази година мисля да говоря за нулата. Ние така или иначе живеем в 
общество на единици и нули. Всеки компютър се изгражда от единици и нули. Цялото ни 
човешко съществуване се гради на това, че някои са единици, а други нули. И всички нули се 
стремят да станат единици, а всички единици да не станат нули. От тази гледна точка бих казал 
даже, че е малко притеснително да започна с негативните конотации на нулата. Но все пак, ние 
непрекъснато чуваме в ежедневната реч понятието „кръгла нула“. Ти си кръгла нула! Не знам 
защо не е квадратна нула или правоъгълна нула, може би хармоничността на кръга, някак 
впечатлява и намалява усещането за обидност на понятието „кръгла нула“. Но аз наистина 
пожелавам на всички ни и най-вече на нашите новоприети студенти първо никога да не се 
обиждаме с тази фраза, второ никога да не сме достойни за тази фраза. Още повече, бих казал, 
да не сме достойни за фразата „две кръгли нули“,  щото двете кръгли нули най-вероятно ще 
приличат на ония две топки. Не знам защо на мен дизайнерите не ми сложиха топки тука, 
мисля, че си имам достатъчно, но при всички случаи най-важното е да не стигнете до 
абсолютната нула. Нали? Това е вече под равнището дори на обикновената кръгла нула и  ми 
се струва, че само трябва някаква изключителна трагедия да се случи, за да стигне човек до 
такова състояние. Няма да говоря за това как всеки ден използваме понятието с нулата. 
Зануляваме приятелства, зануляваме електрическия ток, зануляваме бюджети, сметки и т.н. 
Въобще много често нещо зануляваме, това изглежда ни доставя удоволствие. Но онова, което 
ми се струва важно да споделя в тази структура на негативните фрази е нулевия шанс и нулевия 
толеранс. Това са понятия, които бих искал внимателно да чуят нашите първокурсници. Никога 
да не дават шанс, да дават нулев шанс на злобата, на отчаянието, на страха, на срама, на 
унижението!  Да дават нулев толеранс на липсата на колегиалност, на липсата на творческо 
мислене, на липсата на вдъхновение! И за да прекратя с негативните конотации, мисля да кажа 
няколко позитивни. 

Едната от тях е нулевото броене. Всяка ракета излита в космоса с нулево броене. Десет, 
та,та,та,та три, две, едно, старт! Много ми се иска днешния ден да бъде един такъв ракетен 
старт за нашите първокурсници. Нека те наистина, окрилени от техните преподаватели, на 
техните криле да излетят в космоса и да не се страхуват! Открития космос е плашещо нещо! 
Неизвестността е ужасяваща! Но само онези, които са били пионери и са влизали в открития 
космос или в открито море или в скритата джунгла и т.н. са успявали и ние до ден днешен 
вървим по техните стъпки.  

Нулевото броене в много степени трябва да се свързва с нулевия цикъл. Онези, които са се 
занимавали със строителство, аз както знаете доста съм се занимавал с такова, знаят какво е 
нулевия цикъл. Основите на сградата, там откъдето всичко започва. Нулевият цикъл е онова 
място, което ние напълваме по такъв начин и толкова внимателно го изграждаме, че сградата 
да стои столетия, хилядолетия, ако може вечно! Пожелавам на всички, не само на 
първокурсниците, на всички нас да продължаваме да градим тези основи, защото това е 
нашата карма. Ние градим основите на едно истинско, творческо раздвижване в пластовете на 
заспала България! 

И третата подобна конотация, която исках да споделя е нулевия километър. Нулевият 
километър е началната точка. Точката, от която започват всички пътища. Точката, която дава 



истинския старт за изследване на света. Истинския старт за изграждане на мерни единици. 
Истинския старт за осъзнаване на стойностите. 

Пожелавам на нашите първокурсници и на всички нас да знаем коя е нашата отправна точка и 
никога да не я забравяме и винаги да я уважаваме! Защото само онзи, който помни своите 
корени, който помни своето начало има истинско бъдеще!  

От нулите искам да завърша с нещо, което не е присъщо на откриване на учебна година. Зная, 
че там горе някой от небесата в момента, най-вероятно няма да е доволен от това, което ще 
кажа. „Семерджиев, моля Ви, ако ме уважавате! Никакви некролози! Никакви чествания! Нека 
хората да мислят просто, че съм заминала.“ Точно днес, преди три месеца, от нас замина 
някъде в открития космос, една личност, която всички, които познаваха биха нарекли 
аристократ на духа, аристократ на поведението, аристократ на мисълта! Една личност с 
изключително достойнство! Личност, която не позволи по никакъв начин, никога,  името и да 
бъде опетнено! Личност, която стоеше на първия ред на всеки спектакъл в нашата академия, в 
София и в България. Личност, с която цялата история на българския театър е свързана! И аз 
мисля, че днес ние трябва да отдадем заслужена почит на проф. д-р Надежда Тихова! Моля ви 
за едноминутно мълчание! Благодаря! Овации за проф. Тихова! Наистина съжалявам за нашите 
студенти първокурсници, които няма да имат шанса да се запознаят с нея. Щастлив съм, че бях 
от онези, които можеха да общуват с нея и бяха нейни студенти. И всички, които са в тази зала 
знаят, че тя беше единица! 

Пожелавам на добър час на всички! И както казах, нека всички станем единици!  

Благодаря ви! 


