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С  Ц  Е  Н  А  Р  И  Й 

 

За тържество по случай 70 юбилей на професор Николина  

Георгиева и 50 години творческа дейност 

 

Сценарият трябва да включва най-вече весело настроение, устни 

приветствия и артистични поздравления към юбилярката, ръководени от 

двама водещи, които ще обединяват смислово отделните номера. 

 

Привидно празненството ще бъде насочено към отбелязването на 6 

декември – Никулден, но от съображения за сигурност,  за лицето, за което 

говорим, то ще се превърне в истинско честване на юбилея му. 

 

Залата е празнично украсена. Пред първия ред е поставен специален, малко  

по-представителен стол (тип кресло) с надпис “ЮБИЛЯР”. Той е осветен с 

два прожектора.  

 

Зазвучава тържествена музика. В арката се появяват двамата водещи Румен 

Рачев и Жени Пашова. 

 

Жени  Добър вечер! Аз съм Жени Пашова и ще ви доверя, че утре е 

Никулден, а това  е един голям ден за българската 

действителност. 

  

Румен  А аз не съм Жени Пашова, но също ще ви доверя, че утре е 

Никулден и  това действително е един голям  ден за българската 

действителност, като се има предвид, че българската 

действителност, от доста време насам не действа. 

 

Жени Не е необходимо да ви казвам какъв е денят. Той е … 

 

Румен  Никулден. 

 

Жени Какъв Никул-ден? Сега е вечер. 

 

Румен Е, Никул-вечер? Не, всъщност денят си е ден, а ние ще 

празнуваме в навечерието на Никулден.  

 

Жени  В Никулденската вечер, юбилярката е първата!…  

 

Румен Първият. 
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Жени  Първата! 

 

Румен Не, тя е първият квалифициран учител на куклените артисти. 

 

Жени  Първата учителка? 

 

Румен Първият Президент на Българският център на УНИМА, 

 

Жени Първият български режисьор, носител на наградата “Златна 

роза” от фестивала в Монтрьо, Швейцария.  

 

Румен Първият доцент в българския куклен театър. 

 

Жени Първият български член на Екзекутивния комитет в Световната 

организация на куклените дейци УНИМА. 

 

Румен Първият български режисьор правил постановка в Япония. 

 

Жени  Първият български Почетен член на УНИМА. 

 

Румен Първият Зам.ректор от кукления отдел в НАТФИЗ. 

 

Жени  Първият Почетен президент на Българския център на УНИМА  

 

Румен Първият професор в българския куклен театър и първият 

Народен артист в кукления театър 

 

Жени  Първа майка за две дъщери! 

 

Румен И първа баба за двама внуци, първият от които също празнува 

на Никулден. 

 

Жени  Всички знаем че това е кой? 

 

Двамата Професор Николина Георгиева! 

 

Музика. От средната арка се появява Юбилярката и двамата 

водещи я съпровождат до креслото и в залата.  

 

След този ритуал съпроводен от приветствените ръкопляскания 

на гостите, Румен поема воденето. 
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Румен Николина Георгиева единствена успя да организира животните 

в кукления театър и да направи с тях карнавал. Може да се каже, 

тя е основоположник на сенчестия бизнес в кукления театър. В 

сянката на нейните сенки, много хора изградиха свой сенчест 

бизнес и станаха хора. Тя е автор не само на Карнавал на 

животните, а може да се каже че е автор и на карнавала на 

живота на много от нас.  

Като си помисля само какви запъртъци бяхме ние и какви 

усилия положи тя за да се излюпим. 

 

Осветлението се намалява за да даде възможност на екрана за се 

прожектира видеозапис от първа част на “Карнавал на 

животните”. 

 

След откъса Жени поема воденето, а Румен коментира.  

На екрана зад тях се появяват стари фотографии на фона на лека 

музика. 

 

Жени В Световната енциклопедия на кукленото изкуство четем: 

 

 Проф.Николина Георгиева – режисьор и педагог 

 Родена в Карлово на 4 октомври 1931 г. 

 

Румен  Както се вижда в долината на розите. 

 

Жени Един от най-изявените режисьори на българския куклен театър. 

 

Румен  Очевидно. 

 

Жени Още от малка има влечение към изкуството. След срещата си с 

тези музикални батковци се отдава на цигулката. 

 

Румен Но цигулката е малка за големите и духовни пориви. Вероятно, 

още тогава, в нея назрява решението да свърже живота си с един 

батко с много голяма цигулка. 

 

Жени  А тя насочва таланта си към театрални прояви на училищната 

сцена. В репертоара и са застъпени предимно принцеси:  

 

Румен Принцеса Пролет, принцеса Зима. 
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Жени Но когато веднъж не получава ролята на поредната принцеса. Тя 

решава да смени попрището и започва сама да раздава ролите. 

Поставя първия си спектакъл с деца. 

   

Румен И така тръгват нещата в живота и: Завършва режисура във 

ВИТИЗ “Кр. Сарафов” в класа на професор Георги Стаматов. 

 

Жени След завършването си е режисьор в ДТ Габрово, а от 1959 е 

режисьор в ЦКТ София.  
 

Румен През 1962 г.специализира в Академията за изкуство в Прага. 
 

Жени През 1962 заедно с проф. Атанас Илков и арх. Иван Цонев 

поставят началото на кукления отдел във ВИТИЗ, с което 

започва и професионалното обучение на творци за кукленото ни 

изкуство. 

 

Румен От 1976 до 1981 г. проф. Георгиева е зам. Ректор на ВИТИЗ. 

Благодарение на нейните усилия кукленият отдел се обособява в 

отделна катедра. 

 

Жени През 1980 получава образователно научната степен професор и 

дълги години е ръководител на катедрата. 

 

Румен  Художествен ръководител на много поколения куклени артисти. 

 

Жени Духовен водач и покровител на много от най-изявените ни 

режисьори. 

 

Румен Тя е един от реформаторите на съвременния български куклен  

театър. Представител на лирическото направление в него. 

 

Жени Заедно с проф. Атанас Илков създават спектакъла “Петя и 

Вълкът” по музика на С. Прокофиев. Спектакълът получава 

първото международно отличие в историята на българския 

куклен театър – Златен медал на Международния куклен 

фестивал в Букурещ през 1960 г. 

 

Румен Проф. Георгиева е един от основателите и дългогодишен  

президент на Българския център на УНИМА. (1963-88) 

  Неуморен активист на международното куклено движение. 
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Личности от цял свят, като Ирина Жаровцева, Таиджи 

Каваджири, Маргарета Никулеску, и д-р Хенрик Юрковски са 

близки нейни приятели.  

 

Жени  Основоположник е на театъра на сенки с ръце у нас.  

 

Нейният спектакъл “Карнавал на животните” изграден по 

музика на Сен Санс е познат в целия свят. 

 

Румен Карнавал на животните и донася наградата Сребърна роза на 

Международния ТВ филмов фестивал в Монтрьо, Швейцария 

през 1968 г. 

 Неусетно малката принцеска от долината на розите се превръща 

в царицата на сенките. 

 

Жени Режисьор е на множество куклени и драматични спектакли, 

между които: 

Карнавал на животните по Сен Санс 

Картини от една изложба по Мусоргски 

Буратино по А.Толстой,  

Патенцето от Н.Гернет,  

Мечо Пух, по А.Милн,  

Яйцето от Б.Априлов,  

Бяла Приказка от В. Петров и  

В Лунната стая от В.Петров,  

Медальонът от А. Николай и много други. 

 

Поставяла е спектакли в почти всички български куклени 

театри, както и в куклени театри от Югославия, Полша, Белгия и 

Япония. 

 

Румен Както се вижда един творчески път изпълнен с активна дейност  

и съвсем естествено не останал без резултати.  

 

Жени А сега ми се иска да дадем думата за официалните приветствия 

  

Текат Първи блок поздравления: 

 

1. Министерство на културата. 

2. Националния център за театър. 

3. Съюз на артистите в България 

4.  
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Румен Но нека спрем за малко думите и да дадем дума на действията 

Нека погледнем какви приветствия са ни подготвили 

студентите. 

 

Жени  Приветствие от Катедра Сценично движение. 

 

Преминава приветствието на професор Савинова. 

 

 

Румен Даваме отново думата за официални приветствия. 

   

Минава втори блок приветствия: 

  

1. ЦКТ 

2. Ателие 313 

3. ……. 

 

Жени  А сега да надникнем в пощата и да видим какво има там? 

 

Получено е поздравление от Президента на УНИМА Маргарета 

Никулеску – Шарлевил Мезиер, Франция. 

 

Звучи приветствието на френски, Жени чете превода. 

 

Скъпа Николина, скъпа моя приятелко, 

 

Пожелавам ти едно чудесно празненство, щастливо бъдеще и 

слънчеви дни, в които да си заобиколена от семейството си, от 

твоите многобройни приятели и ученици.  

 

Мислите на всички онези, на които щедро си предавала своя 

опит и страст, сега се обръщат към теб.  

 

Твоят вкус към търсенето и обновлението белязаха развитието 

на кукления театър. Твоите творби откриха нови артистични 

пътища. От десетилетия насам, ти си опорна точка за много 

поколения.  

 

Ние ти се възхищаваме и те обичаме.  

Ние работихме заедно и посветихме живота и делата си на едно 

по-голямо признание – кукленото изкуство, в многообразието на 

неговите форми. 
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Духът на УНИМА обедини усилията ни. Моето вярно 

приятелство се съпътства от възхищението ми за всичко, което 

си направила и което правиш, за високите човешки и 

артистични ценности. 

 

Прегръщам те силно! Тази вечер заедно с Андрей ще изпием по 

една чаша шампанско по случай твоя празник и предстоящите 

ти изяви. 

 

Маргарета Никулеску – Президент на УНИМА 

Шарлевил-Мезиер, Франция  

 

 

Румен Получено е поздравление от Д-р Хенрик Юрковски. Тъй като 

е написано на руски си позволявам да го прочета в оригинал. 

 

Моя Любимая Николина, 

Я узнал о твоим юбилейем с писма Славчо Маленова.  

Немножко поздно, чтобы писать тебье писмо. Но надеюсь 

что могу выразить мои чувства на этот маньер.  

Мый перьежили вместе много льет, радовались жизню и 

исскуством нашим театра кукол. Я радовался Твоими 

спектаклями.  

Я радовался всегда, когда мый встретчались. И что мнье 

теперь тебе сказать?  

Спасибо, огромное спосибо за Твою присутствие в развитию 

человеческой культуры и ее красившей части.  

Живи нам вечно! А мый будьем жить вместье с Тобой. 

Твой Хенрик Юурковски 

По случаю Почетный Президент УНИМА 

Целую и обнимаю. 

Хенрйк 

 

Варшава, Польша 
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Жени  Да погледнем отново какво са ни приготвили студентите. 

 

Зазвучава музика и преминава поздравлението на Катедра 

Сценическа реч.    

 

 

 

Румен Получени са още много приветствия от чужбина: 

 

 

1.  От Комисията за културен обмен но УНИМА, с председател 

Алберто Себрейро – Испания 

До професор Николина Георгиева 

Скъпа Николина, 

Честит юбилей и благодаря за всичко онова, което сте направила 

за кукления театър и за УНИМА. 

Голяма прегръдка. 

УНИМА, Комисия за културен обмен. 

Алберто Себрейро, Испания 

 

2.  От Международния институт за куклено изкуство Прага с 

президент Тодор Ристич. 

 

Драга Николина, 

Всичко най-хубаво за Вашия юбилей.  

Много щастие, радост, добро здраве и успехи във Вашата 

творческа работа Ви желаят всички творци от Международния 

Институт за куклено изкуство, Прага и президента на института 

Тодор Ристич 

 

4. От Ливия Крофлин Генерален Секретар на Хърватския център 

на УНИМА 

 

5. От Предраг Белошевич Директор на Дечие позорище, Баня 

Лука, Република Сръбска, Босна и Херцеговина.    

Уважаема професор Георгиева, 

За мене е чест, че съм бил Ваш студент и че мога, надявам се и 

като приятел, да Ви отправя най-искрени пожелания за юбилея.  

Вашето разбиране и поддръжка за времето на престоя  ми в 

София са ми били от неоценимо значение. 
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Надявам се нашето сътрудничество да продължи. Планирам да 

ви поканя, в края на май следващата година в Баня Лука, ката 

председател на жури за Първия Международен Фестивал на 

куклените театри за деца. 

Ваш 

Предраг Белошевич  

 

(Ако приветствията са много може да не се четат пълните 

текстове, а само да се обявят.) 

7…… 

8……. 

 

Жени  А сега приветствие от класа на Професор Дора Рускова. 

 

  След приветствието продължават поздравленията от театрите. 

 

Румен Да се върнем отново към поздравленията от театрите. 

 

1. ДКТ Пловдив 

2. ДКТ Варна 

3. ДКТ Стара Загора 

4. ДКТ Габрово 

5. ДКТ Видин 

6. …………… 

7. …………… 

 

Жени  Да се върнем отново към артистичните прояви на студентите. 

  Приветствие на класа на доцент Румен Рачев 

 

  Студентите представят своето поздравление.  

 

След края на номера те правят знак за тишина и сядат на сцената 

като се обръщат към екрана на видео-стената. 

Осветлението се намалява и гледаме финала на Карнавал на 

животните. 

 

След финала участниците излизат напред и на фона на 

зазвучалата музика запяват: 

 

 Казвам аз приятел пръв, 

 Казваш ти приятел пръв, 

 Казваме приятел пръв, 

 Но защо е той такъв? 



 10 

 

 Затова, че пръв полита 

 В огъня да те спаси, 

 Пръв и без да се запита 

 Прав ли си, или не си, 

 

 Пръв за теб леда пролазва, 

 Пръв за теб пролива кръв – 

 Ето, затова се казва, 

 Че приятелят е пръв! 

 

Към пеещите се присъединяват и част от зрителите, които 

заедно изразяват чувствата си към юбилярката. Водещите я 

извеждат на сцената, където тя получава поздравления от залата. 

 

Юбилярката отговаря на поздравленията и отправя покана към 

всички да се присъединят към празненството във фоайето на 

театъра, където ще е организирана почерпка на коктейлни 

начала. 

 

 

Това е то!  


