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Проф. д.ф.н. Станьо Георгиев,
един от безкористните строители на Филологическия факултет и на Университета, предлага на вниманието на академичната общност сътворения от него
химн „Прослава на Великотърновския
университет“. Чрез списание „Проглас“
той поздравява всички студенти и преподаватели по случай Деня на славянската писменост и култура – 24 май, и
им желае здраве и творческо дълголетие.
А историята на този химн е следната: През ноември 1988
година проф. Станьо Георгиев, тогавашен ректор на ВТУ, участва в
Третата конференция на ректорите от балканските страни в Солун
(Гърция). Атмосферата в този невероятен град, родно място на
равноапостолите Кирил и Методий, и съзнанието за величието на
тяхното дело подтикват проф. Георгиев да изрази в стихове преклонението си пред патроните на ръководения от него университет.
Спонтанно създадената първа редакция по-късно е преработена, а
текстът е нотиран от известния композитор Парашкев Хаджиев, като
хонорарът му е заплатен от проф. Георгиев. По време на мандата си
като ректор той се е въздържал да предприеме необходимото, за да
направи текста и музиката към него химн на Университета. Днес
вече осемдесет и шест годишният професор ни прави съпричастни
на емоционалния заряд и патоса на онези години.
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Редколегията на „Проглас“ благодари на проф. Георгиев за
предоставения текст, музиката към него и предисторията на създаването на Химна. С негово съгласие те ще бъдат предадени в университетския музей.
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ПРОСЛАВА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Над Търновград зори зората
през тъмния дванадесети век
и пръсна светлина лъчата
на Школата с Евтимиева реч.
Историята завеща те
с безценен стародавен пергамент,
от който грееше лъчата
на Школата с Евтимиева реч.
Припев: Завет книжовен днес те води
теб, Алма-Матер в Търновград,
светите братя Кирил и Методий
и днес ни водят все напред.
Света гора огрея върховете
на българската мисъл занапред
и с плам книжовен умовете
заключи скъпия за нас завет.
Историята завеща те
с безценен стародавен пергамент,
от който грееше лъчата
на Школата с Евтимиева реч.
Припев: Завет книжовен днес те води
теб, Алма-Матер в Търновград,
светите братя Кирил и Методий
и днес ни водят все напред.
В науката вървим напред!
Вървим напред, вървим напред,
вървим напред, вървим напред!
Напред! Напред! Напред!
Станьо Георгиев
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