УТВЪРЖДАВАМ,
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ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
През 2014 година Национален студентски дом /НСД/ ще продължи
развитието и дейността си като модерно академично средище за
осъществяване на програми и проекти от и за българските студенти.
Нормативната база, въз основа на която НСД извършва своята дейност
са ПМС № 65 от 5 април 1999 г. изменено с ПМС № 154/02.07.2008 г., обн.
ДВ бр. 61/08.07.2008 г., изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2010 г. и Правилникът
за устройството и дейността на Националния студентски дом, обнародван в
ДВ бр. 51 от 21 юни 2005 г., изм. ДВ бр. 29 от 16 април 2010 г.
Приоритет в дейността на НСД като юридическо лице - второстепенен
разпоредител с бюджет към Министерството на образованието и науката
през 2014 г. е тя да бъде организирана освен самостоятелно и в условията на
активно съвместно сътрудничество със студентски организации и формации.
Съвместната дейност през 2014 г. между НСД и студентските
организации, които са самостоятелни юридически лица, ще бъде не само
условие за оценка изпълнението на договорите за съвместна дейност за
организиране и поддържане на публичните центрове, студия и кабинети на
територията на НСД, но и важен елемент от продуктивното взаимодействие
между държавата и представителите на гражданското студентско общество за
успешното осъществяване на академичната младежка политика в България.
Друга насока в дейността на НСД през 2014 г. ще бъде поддръжката и
модернизацията на материалната база, оптималното й използване и
ефективно управление на всички ресурси, които са условие за осигуряване на
благоприятна среда за развитие на студентски дейности.
Целогодишна дейност:
1. Представяне в зала „Галерия” на Национален студентски дом на изложби,
в които се изявяват специалности и художници от Националната
художествена академия и от висши училища и факултети по изкуствата.
2. Предоставяне на зали за репетиции, представления и концерти на
студентски и младежки формации в областта на театъра, музиката и
танцовото изкуство, според седмичния график на НСД.
3. Събиране и предоставяне на информация за студентски културни прояви,
за конкурси, стипендии, за намиране на работа и др. съвместна дейност на
НСД и студентски организации.
4. Осъществяване на театрални спектакли и обучителни студийни курсове,
провеждани от Регионален център за Балканите за университетски театър,

Академичен хор „Ангел Манолов” и Академичен фолклорен ансамбъл към
НСД.
5. Съдействие при провеждането на семинари и конференции на студентски
организации.
6. Осигуряване на постоянна рецепция на сградата и общите помещения от
лицензирана охранителна фирма.
7. Битово и хигиенно обезпечаване функционирането на общите площи в
сградата.
8. Поддържане в добро състояние и обновяване на гардероба на НСД и
неговия инвентар.
В НСД и през 2014 г. ще продължават да функционират следните
публични центрове, студия и кабинети , осъществяващи съвместни дейности
между студентски организации и НСД :
 Национален център за студентско сътрудничество , организиран и
поддържан от Националното представителството на студентските съвети;
 Академичен център за европейска интеграция, организиран и поддържан
от Национална студентска конфедерация;
 Национален център за социални проекти, организиран и поддържан от
Български студентски съюз;
 Кабинет за работа със студенти в неравностойно положение, организиран
и поддържан от Български студентски съюз;
 Център за компютърно изкуство, организиран и поддържан от Студентско
общество за компютърно изкуство;
 Национален студентски Интернет център, организиран и поддържан от
Студентско общество за компютърно изкуство ;
 Информационно – издателски център, организиран и поддържан от
Студентско общество за компютърно изкуство;
 Международен център за програми в областта на образованието, науката и
културата, организиран и поддържан съвместно от СОКИ и ННЕК
ЮНЕСКО;
 Център за професионално развитие на студентите икономисти ,
организиран и поддържан от НССОО АИЕСЕК България ;
 Студентски център за театър и сценични изкуства , организиран и
поддържан от Регионален център на Балканите за университетски театър;
 Академичен център за
подпомагане на студенти и студентски
организации в областта на студентския спорт, туризъм и отдих,
поддържан от Български младежки съюз;
 Център за международно студентско сътрудничество, организиран и
поддържан съвместно от Академично дружество за международно
развитие и Фондация “ Общество и информация”.
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Приоритетни дейности през 2014 г. за НСД ще бъдат:
- организиране, подпомагане и популяризиране на дейности свързани с
членството на България в ЕС и произтичащите от това възможности за
студентите и техните организации;
- предоставяне достъп до информация на студентите във връзка с актуални
за тях въпроси и проблеми, свързани с образованието , младежта, науката ,
изкуството и културата;
- създаване на условия на студентите за неформално образование и
участие в актуални за тях занимания по интереси за свободното им време.
Мероприятия и инициативи през 2014 г., организирани съвместно
между НСД и студентски организации по месеци:
М. януари
- Съвместно с Академично дружество за международно развитиеЦентър за международно студентско сътрудничество провеждане на
Кампания за промоция на компостирането на органични отпадъци.
Кампанията е насочена към най-младата част от населението – младежи,
ученици, студенти и други заинтересовани представители на обществото,
имаща за цел да представи ползите от компостирането на органични продукти.
Цели на кампанията: Намаляване количествата генерирани отпадъци;
Подобряване на почвеното плодородие;
Намаляване въздействието на климатичните промени.
Продължителност на провежданата кампания: от м. януари до м. декември
2014 г.
Брой участници: младежи, ученици, студенти и други заинтересовани страни–
над 100 човека.
Очаквани резултати: Повишена обществената информираност относно
компостирането; Намаляване количествата генерирани отпадъци, повишаване
на повторната употреба на органичните отпадъци.
- Съвместно със СОКИ – академичен център за компютърни изкуства,
Набиране и подготовка на проекти за конкурсната част на „Компютърно
пространство 2013”. Цели на проекта: Мотивиране на младите хора за работа
в сферата на компютърните изкуства и модерните медии; Набиране на нови
участници от цял свят за конкурсната част. Спомагане за успешно записване
за фестивала и регистриране на проекти в конкурсната част.
Продължителност – 9 месеца. Конкурсът ще се проведе от 26 до 28 октомври
2013 г. Дейности по проекта: Изпращане на информация за фестивала до
образователни институции, фирми и студия от България и света; Сортиране
на получените проекти за конкурсната част на фестивала; Журиране на
предоставените проекти в конкурсната част на фестивала. Брой реални
участници: 200 човека. Очаквани резултати: Успешно провеждане на
„Компютърно пространство 2013”. Набиране на участници, доказали себе си
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в сферите на компютърна анимация, компютърна и електронна музика, уеб
дизайн и други;
- Съвместно с Регионален център на балканите за университетски
театър – Студентски център за театър и сценични изкуства
изпълнение на проект „Вокална група „Студентина”. Цели на проекта:
повишаване вокалната и музикална култура на участниците; организиране на
концертни изяви; сформиране на постоянна група и извеждането на сценично
представление. Място на изпълнение на проекта: НСД. Продължителност:
дългосрочен. Брой участници: 10 участника. Очаквани резултати: успешно
провеждане на курс по пеене и правилно звукоизвличане; изработване на
коцертна програма; участия във фестивали ;
- Съвместно с Български студентски съюз – създаване на Национален
център за социални проекти и Кабинет за работа със студенти в
неравностойно положение. Продължителност на проекта: 15. 01. 2013 – 15.
12. 2013 г. Цели на проекта: 1. Поддържане на условия за пълноценна
социална подкрепа на студентите чрез професионални консултации от
юристи, психолози, социолози, лекари, криминалисти, социални работници.
2. Набиране на средства от дарителски и спонсорски кампании за подкрепа
дейността на центъра. 3. Повишаване на знаията на студентите за водене на
здравословен начин на живот. 4. Повишаване на осведомеността на
студентите и подпомагане на участието им по темата на Европейската година
2013 г., посветена на гражданите. 5. Създаване на информационни продукти,
подпомагащи студенти в неравностойно положение, жертва на насилие,
проституция, незаконни религиозни движения.
Брой участници: 70 човека. Очаквани резултати: 1. Подобряване на
социалната среда, в която учат и живеят студентите. 2. Повишаване на
тяхната информираност относно правата им в търсене на помощ при трудни
житейски ситуации. 3. Създаване на преки контакти между нуждаещите се
студенти и специалисти, които да им окажат компетентна помощ.
4. Създаване на полезни контакти, които да се ползват от студентите и след
завършването на образованието им. 5. Попълване на Европейската
информационна база данни с възможности за програми за подкрепа на
студенти в неравностойно положение. 6. Повишаване броя на студентите,
ползващи Интернет форум за студенти в неравностойно положение в сайта
на НЦСП и КРСНП;
М. февруари
- Съвместно със СОКИ – Национален студентски интернет център Поддържане на сайт и база данни с обучителни игри на тема превенция на
ХИВ/СПИН. Цели на проекта: Да запознае младежите с темите свързани с
проектите, представяйки един по-интересен метод на обучение; разработване
на компютърни игри и информация за онлайн и офлайн обучение.
Продължителност : целогодишно в София – Национален студетнски дом,
стая 413 и 407. Дейности по проекта: Поддръжка и обновяване на уебсайтове,
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включващи информация за проектите, тяхната тема и инструменти,
спомагащи обучението; създаване на интересни обучителни игри, обхващащи
темата на проектите. Брой участници: 250 човека. Очаквани резултати:
Проучване върху темите на различните проекти; разработване на над 5
обучителни интерактивни игри, свързани с темите на различни проекти;
- Съвместно с Академично дружество за международно развитиеЦентър за международно студентско сътрудничество , провеждане на
кампания за стимулиране на разделното събиране на отпадъците,
рециклирането и повторната употреба на ТБО. Цел на кампанията: Промяна
на екологичния мироглед на младото поколение. Участници: над 200
младежи и студенти. Продължителност : през цялата 2013 г. Очаквани
резултати: Повишена информираност относно възможностите и потенциала
за използване на твърдите битови отпадъци и ползите от разделното
събиране на отпадъците от опаковки, рециклирането и повторната им
употреба;
- Съвместно с НССОО АИЕСЕК-България – Център за професионално
развитие на студентите икономисти – Разработване на национален
проект ”Единство в различията ”. Периоди на осъществяване: Февруари –
април, юли – август и октомври – декември 2013. Целта на проекта е да
развитие
културната чувствителност; емоционална интелигентност и
предприемаческия дух. В проекта ще участват 50 студенти от чужбина.
Очаквани резултати : стажантите да развиват своите способности, за да се
подготвят качествено при провежданите обучения. Да работят в динамична
международна среда със студенти от България и чужбина, да присъстват на
обучения, изготвяне на сесии, което ще допринесе за тяхното развитие. Освен
това
ще обогатят своите знания около културното многообразие и
иновативни начини за обучение ;
- Съвместно със СОКИ – Национален студентски интернет център Валидиране на неформалното обучение в сферите на уеб дизайн и
компютърна анимация. Цели на проекта: Създаване на набор от инструменти
за оценка на самоподготовката; приравняване на получените знания със
системата за получени кредити при обучение във висши учебни заведения.
Дейности по проекта: Проучване на възможностите за изучаване на
специалностите “Компютърна анимация” и “Уеб дизайн” във висшите
учебни заведения; създаване на интерактивни игри и софтуерни инструменти
за оценка на самоподготовката, с възможност за валидиране на получените
кредити. Проектът се провежда целогодишно в София – НСД, стая 407 и 413.
Брой участници: 300 човека. Очаквани резултати: Предоставяне на повече
възможности за оценка на придобитите знания на ученици, потенциално
застрашени от преждевременно напускане на училище; свързване на
неформалното обучение с кредитната система във висшите учебни
заведения.;
- Съвместно с Регионален център на балканите за университетски
театър – Студентски център за театър и сценични изкуства
изпълнение на дългосрочен проект: „Репетиции за фолклорна автентична
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музика на народите. „Формация Тъпани и Гайди” „Бом Бок Орчестра””. Цели
на проекта: пресъздаване и популяризиране на традициония автентичен
фолклор по по-модерен начин. Създаване предпоставки за по-лесен достъп
на младото поколение, до автентичния български фолклор. Брой участници –
60 човека. Продължителност на проекта: през цялата година. Очаквани
резултати: повишаване знанията и уменията на младите хора в областта на
българските фолклорни традиции, музика и танц; запознаване на все поголям брой хора с автентичния фолклор; разработване и представяне на
сценичен продукт посредством научените песни, танци и традиции;
М. март
- Съвместно с НССОО АИЕСЕК-България – Център за професионално
развитие на студентите икономисти – Разработване на Национален
проект ”Биснесът в действие 8 ”. Период на осъществяване: януари - март
2013. Целта на проекта е да реализира образователен обмен между български
и чуждестранни студенти, интересуващи се от предприемачество; да подбере
и ангажира български и чуждестранни студенти, представители на малкия и
среден бизнес в интензивна бизнес симулация, пресъздаваща условията на
стартиращ бизнес. В проекта ще вземат участие 100 студенти от
университети в София, Пловдив, Велико Търново, Свищов, Варна и
Благоевград, корпоративни представители, чуждестранни студенти.
Очаквани резултати: реализиране на образователен обмен между български
и чуждестранни студенти, интересуващи се от предприемачество; подбор и
ангажиране на български и чуждестранни студенти, представители на малкия
и среден бизнес в интензивна бизнес симулация, пресъздаваща условията на
стартиращ бизнес;
- Съвместно с Регионален център на балканите за университетски
театър - Студентски център за театър и сценични изкуства –
продължава работата по дългосрочен проект: Обучение на студентите и
младите хора в теоретични и практически образователни курсове по
актьорско майсторство, контактна импровизация, съвременни танцови
техники, огнени изкуства, музика и други форми на сценично изкуство.
Развитие на на вече установената Школа за актьорско майсторство,
съвременен танц и контактна импровизация. Цели на проекта: Създаване и
представяне пред публика на театрално, музикални, танцови спектакли.
Участие на студентите в различни международни фестивали, създаване на
среда за творческите изяви на младите хора. Дейността по проекта ще
продължи през цялата година. Брой участници: 150 човека. Очаквани
резултати: Повишаване на уменията на младите хора в областта на театъра,
съвременния танц и контактната импровизация, огнени изкуств, музика и
други форми на сценични изкуства; представяния на научените техники и
методи пред публика; разработка и представяне на театралния проодукт резултат от обучението и кооперацията между студентите;
- Съвместно с Академично дружество за международно развитие Център за международно студентско сътрудничество – провеждане на
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кампания
за опазване на биоразнообразието и съхраняване на
естествените местообитания.
Цели на кампанията: Опазване на биоразнообразието; Съхраняване на
естествените местообитания;
Повишаване атрактивността и привлекателността на страната;
Намаляване въздействието на климатичните промени.
Продължителност: от м. март до м. декември 2014 г.
Брой участници: Младежи, ученици, студенти и други заинтересовани страни
– над 150 души.
Очаквани резултати: Повишена обществената информираност; Съхранение на
природните ресурси; Повишаване атрактивността и привлекателността на
страната ни.
- Съвместно с НССОО АИЕСЕК-България – провеждане на международна
конференция за организационни умения – м. март 2013. Целта на
конференцията е развитие на лидерски умения, въвеждане в организацията,
обучение за международни стажове. В конференцията ще участват студенти
от университети в София, Пловдив, Велико Търново, Свищов, Варна и
Благоевград; корпоративни представители, чуждестранни студенти. Брой
участници: 80 души. Очаквани резултати: предаване знания на членовете на
изпълнителните тела на Локални секции за съвременните практики за
лидерство и управление, както и функционални знания, нужни им за
изпълняване на дейността им;
- Съвместно с Регионален център на балканите за университетски
театър - Студентски център за театър и сценични изкуства,
продължава работата по дългосрочен проект „Музикални репетиции на
фолклорен състав „Оратница”, джаз формация – „Акустик соул” и отворени,
смесени музикални групи”. Цели на проекта: провеждане на регулярни
репетиции с цел развитие на музикалните умения младите хора и иницииране
на множество техни изяви, както в страната така и на международни събития;
поощряване участието и кооперацията на музикантите и студентите с
интереси
в
съвременния
танц
и
контактната
импровизация.
Продължителност: проектът е дългосрочен с начало 2009 г. Ще се провеждат
ежеседмични репетиции през цялата 2013 г. (10.01 – 23.12.2013 г.). Не се
планира, закриване на проекта. Брой участници – повече от 50 младежи студенти музиканти на различни инструменти. Очаквани резултати: по –
нататъшни изяви на музикантите на различни сцени в страната, участие на
вътрешни и международни фестивали.; развитие на музикалните умения на
студентите; коопериране на все по –голям брой млади хора с интереси в
сферата на музиката и танца; разработка и представяне на музикалнодвиженчески продукти, резултат от обучението и кооперацията, между
студентите музиканти и танцьори;
- Академичен фолклорен ансамбъл- Концерт на сцената на кино
„Освобождение” със съдействието и подкрепата на НСД. Проектът ще бъде
изпълнен на 1 март 2014 г. в Дома на транспортните работници.
Цел на проекта: Представи част от репертоара.
Брой участници: всички танцьори на АФА.
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Очаквани резултати: Поддържане доброто ниво на представяне и доброто
име на ансамбъла.
М. април
- Съвместно със СОКИ – ННЕК „ЮНЕСКО” – Международен център за
програми в областта на образованието, науката и културата –
предоставяне на младежка информация и услуги от базата данни на проекта
„On the job market”. Проектът „On the job market” е мултимедийно
ръководство, обръщащо внимание на кариерното развитие и неговата
важност. Предоставя полезни и обучителни материали за това как да търсим
работа, как да кандидатстваме за такава, създаването на CV и портфолио,
интервю и други аспекти на кариерното развитие. Цели на проекта: да даде
подробна информация и инструменти за всеки един аспект от кариерното
развитие; достигане на информацията до целевата група. Продължителност
на проекта: от януари до декември 2013 г. Брой участници: около 450
студенти и безработни млади хора. Очаквани резултати: Създаване на
безплатна база данни с материали и инструменти за кариерно развитие;
успешно разпространение на изготвените материали и инструменти за
подпомагане на студенти и безработни млади хора.
- Съвместно с Академично дружество за международно развитие Център за международно студентско сътрудничество – организиране и
провеждане на кампания за намаляване на отпадъците, рециклирането и
повторната им употреба.
Цели на проекта: Промяна на екологичния мироглед на младото поколение.
Дейностите включват: Информационна кампания за разясняване на
възможностите и потенциала за използване на отпадъците, представяне на
ползите от разделното събиране, от рециклирането и повторната им
употреба; кампания за почистване на нерегламентираните сметища.
Продължителност: от м. януари до м. декември 2014 г.
Брой участници: Младежи, студенти, общественост, местна публична
администрация – над 200 човека.
Очаквани резултати: Повишаване информираността относно възможностите
и потенциала за използване на твърдите битови отпадъци и ползите от
разделното събиране на отпадъците от опаковки, рециклирането и
повторната им употреба, почистени нерегламентирани сметища, намалени
количества отпадъци.
;
- Съвместно с НССОО АИЕСЕК-България – Център за професионално
развитие на студентите икономисти – Организиране и провеждане на
Национална пролетна конференция – янеари - април 2013 г. Целта на
конференцията е да провокира у студентите желание за развитие на лидерски
умения, умения за управление на екип, да им предостави възможност да
получат висококачествени обучения от представители на бизнес средите. В
конференцията ще вземат участие 160 студенти от университети в София,
Пловдив, Велико Търново, Свищов, Варна и Благоевград; корпоративни
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представители, чуждестранни студенти. Очаквани резултати: провокиране у
студентите желание за развитие на лидерски умения, умения за управление
на екип; предоставяне на студентите възможност да получат
висококачествени обучения от представители на бизнес средите; предаване
знания на студентите за съвременните практики на корпоративно планиране
и целеполагане;
- Участие на Академичен хор „Ангел Манолов” в Международен хоров
фестивал „Анталия 2013” със съдействието на НСД. Фестивалът ще се
проведе от 2 до 7 април 2013 г. Цели на участието: отлично изпълнение на
кантатата „Кармина Бурана” от Карл Орф; спечелване на награда от
участието в Международния хоров фестивал „Анталия 2013”; отлично
представяне на състава в конкурсната програма и организираните от
домакините самостоятелни концерти на територията на Турция; постигането
на добри впечатления сред домакините и другите участници в музикалния
форум, с цел организирането на бъдещи прояви на състава. Брой участници –
46 хористи. Очаквани резултати: Академичен хор „Ангел Манолов” да се
завърне с награда от Международния форум в Анталия 2013; да се представи
на високо ниво, както в самостоятелните концерти, така и в изпълнението на
кантатата „Кармина Бурана” и конкурсната част;
М. май
- Съвместно с Национална студентска конфедерация - Академичен
център за европейска интеграция – честване на Деня на Европа – 9 май.
Цели на проекта: Честване на Деня на Европа; насърчаване на европейското
гражданство; утвърждаване на общите европейски ценности. Основни теми
на публичната дискусия по случай Деня на Европа ще бъдат: Как да
приближим европейските институции до гражданите? Необходим ли е нов
Конвент за бъдещето на Европа? Как да укрепим моралния авторитет и
политическaта тежест на ЕС в глобален мащаб? Панелисти: депутати,
дипломати, НПО
активисти. Брой участници: 80-100
човека.
Продължителност – 1 ден – на 9 май 2013 г. Очаквани резултати: насърчаване
на европейското гражданство; популяризиране на общите европейски
ценности;
- Академичен фолклорен ансамбъл – участие във фолклорен фестивал
„Софийска пролет 2013” на 1 и 2 май 2013 г. със съдействието на НСД. Цели
на участието: Популяризиране на български народни песни и танци;
създаване и поддържане на контакти с колективи от страната и чужбина.
Брой участници: 24 танцьори, трима музиканти и ръководител. Очаквани
резултати: Затвърждаване позицията на ансамбъла, като един от водещите
самодейни ансамбли в България. Популяризиране на българските народни
песни и танци, създаване на контакти чрез ръководствата на чуждите
колективи. Подобряване качеството на представяне пред публика.Обиграване
на по младите танцьори.
- Съвместно с Национална студентска конфедерация - Академичен
център за европейска интеграция- участие в проект „Демократичното
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европейско гражданство: да превърнем концепцията в реалност”. Цели на
проекта: Да запознае младите хора с правата и ползите, които им дава
европейското гражданство; Да се промотират програми и структури,
подкрепящи работа с младежта по активното европейско гражданство
включително "Младежта в действие"; Да се анализират и дискутират
пречките и трудностите, свързани с адекватното възприемане на ЕС от
младите хора; Да се повиши мотивацията и насърчи участието на младите
хора в изборите за Европейски парламент ; Да се разяснят възможностите и
механизмите за директно участие на гражданите в процеса на вземане на
решения .
Международният семинар “Демократичното европейско
гражданство: да превърнем концепцията в реалност" , който ще се проведе в
София от 7 до 14 май 2013 г. ще посрещне необходимостта да се информират
младите хора как работи ЕС и правата и задълженията, които носи
европейското гражданство и ще им даде знания и способности за активно
участие в демократичния живот на съюза. Политическата, социална,
икономическа и културна проблематика на семинара ще допринесе за
оформяне на визия за укрепване на европейската демокрация и утвърди
концепцията за активно европейско гражданство. 45 участници ще получат
компетентност как да развиват дейности насърчаващи активно европейско
гражданство и изградят капацитет за подготовка и провеждане на кампании
за повишаване на избирателната активност в изборите за Европейски
парламент. Очаквани резултати: повишена компетентност на участниците
(знания, умения, възгледи, ценности) за работа в областта на промотиране на
активното европейско гражданство; насърчаване на дейности, свързани с
европейското гражданство, демокрация на участието и утвърждаване на
общите европейски ценности чрез сътрудничество между младежките
организации; повишена мотивация на участниците да действат като
мултипликатори и да спомогнат за по-голяма ефективност на следващите
събития, които ще бъдат организирани ; създадените контакти ще насърчат
участниците да разширят мрежата с нови партньори и да инициират и
осъществят последващи дейностти за да се постигне мултипликационен
ефект;
- Съвместно със Студентски център за театър и сценични изкуства
към Регионален център за Балканите за университетски театър
осъществяване на проект: Танцова компания за съвременен танц „Айде бе” и
спектакълът „Преливане”. Цели на проекта: В основата на всички планирани
дейности и работни методи, вписани в проекта , ще бъде неформалното
предаване на знания и умения от млади хора на техни връстници, както и на
вече изградени професионалисти в областа на музиката, танца, театъра,
фотографията и различни други сценични изкуства към младите хора на
България; създаване на танцово- музикален спектакъл; създаване на
постоянна танцова компания за съвременен танц към Театър-студия
„Студентина” и Национален студентски дом; създаване на танцовотеатрално-музикален спектакъл с работно заглавие „Преливане”.
Продължителност: през цялата 2013 г. Премиера на представлението с
работно заглавие „Преливане” - май 2013 г. Очакван брой участници: 30
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човека. Очаквани резултати: проявяване на качествата и талантите на
младите хора в областта на музиката, танца и театъра; развитие на
импровизаторските умения в младите артисти; развитие на танцова компания
и извеждане на сценичен продукт; по-нататъшна разработка и развитие на
спектакъла.
М. юни
- Академичен хор „Ангел Манолов” със съдействието на НСД , ще
отпразнува 80 години Академичния хор „Ангел Манолов”. Тържественият
концерт, с който ще бъде отбелязана годишнината, ще се състои на 12 юни
2013 г. в зала „България”, гр. София под патронажа на Вицепрезидента на
Република България – г-жа Маргарита Попова.
Цели на проекта:
тържествено отбелязване на 80-годишнината на Академичния хор; отлично
представяне на състава на тържествения концерт; постигането на добри
впечатления сред гостите на събитието. Брой участници: в рамките на
проекта ще участват всички хористи на състава – 60 хористи. Очаквани
резултати: осъществяване основната мисия на състава - приобщаване на
студентската младеж към изконните български музикални традиции,
запазването и развитието на българската песен, популяризиране на
българската и европейска хорова музика, представяне на българската култура
по света;
- Академичен фолклорен ансамбъл – участие в ежегодния Международен
фолклорен фестивал „Приморско 2014 год.” със съдействието и подкрепата
на НСД.
Фестивалът се провежда през последната седмица на м. Юни - от 15 до 30
юни 2014 г.
АФА ще бъде представен от 24 танцьори и ръководител.
Целта на участието във фестивала: Популяризиране на български, народни
песни и танци. Създаване и поддържане на контакти с колективи от страната
и чужбина.
Очаквани резултати: Затвърждаване позицията на ансамбъла, като един от
водещите самодейни ансамбли в България; популяризиране на българските
народни песни и танци, създаване на контакти чрез ръководствата на
чуждите колективи;
- Съвместно с Български студентски съюз - Подготовка на проекти пред
Оперативни програми „Административен капацитет” и „Човешки ресурси” за
реализиране на инициативи по следните цели: справяне на студентите със
социалната среда; преодоляване на проблемите на дискриминация и насилие
в университетите; подкрепа за намиране на първо работно място след
завършване на ВУ; промотиране на здравословен начин на живот; политика
за преодоляване на генерационните конфликти и равнопоставеност на
половете; специална подкрепа на социално слаби студенти за стажове и
практики в държавни институции и частни компании. Проектите ще се
подготвят до 01. 06. 2013 г. Брой участници: 70 човека. Очаквани резултати:
1. Подобряване на социалната среда, в която учат и живеят студентите.
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2. Повишаване на тяхната информираност относно правата им в търсене на
помощ при трудни житейски ситуации. 3. Създаване на преки контакти
между нуждаещите се студенти и специалисти, които да им окажат
компетентна помощ. 4. Създаване на полезни контакти, които да се ползват
от студентите и след завършването на образованието им. 5. Попълване на
Европейската информационна база данни с възможности за програми за
подкрепа на студенти в неравностойно положение;
- Съвместно с Регионален център на балканите за университетски
театър – Студентски център за театър и сценични изкуства
продължава изпълнението на проект „Огнено танцово изкуство”Пой”. Цели
на проекта: създаване и представяне пред публика на танцово музикален
спектакъл с огън; повишаване уменията на студентите в боравенето с огнени
инструменти и по-специално в танцовото изкуство „Пой”. Продължителност
на проекта: през цялата година. Място на провеждане: репетиции – в НСД,
представление – на фестивали в страната и на открити пространства. Брой
участници – 45 студенти. Очаквани резултати: представления на танцовомузикалният спектакъл с огън; повишаване уменията на студентите в
боравенето с огнени инструменти и по-специално в танцовото изкуство
„Пой”; по – нататъшна разработка и представяне на спектакъла, резултат от
обучението и кооперацията между студентите;
М. юли
- Академичен хор „Ангел Манолов” със съдействието на НСД , ще участва в
Международен хоров фестивал в гр. Гуаякил, Еквадор. Фестивалът ще се
проведе в рамките на две седмици – от 23 юли до 7 август 2013 г. Цели на
участието: отлично представяне на Академичния хор
на фестивала и
организираните от домакините самостоятелни концерти на територията на
Еквадор; представяне на фестивална програма от български и чуждестранни
композитори; Брой участници: 23 - ма хористи от състава. Очаквани
резултати: отлично представяне на състава във фестивалната програма и
концертите, организирани от домакините; постигане на добри впечатления
сред домакините и другите участници в музикалния форум, с цел
организирането на бъдещи прояви на състава;
- Съвместно с НССОО АИЕСЕК-България – Център за професионално
развитие на студентите икономисти – Организиране и провеждане на
Национална среща на изпълнителните тела на локални секции май - юли
2013. Целта на срещата е да предадае знания на членовете на изпълнителните
тела на локални секции за съвременните практики за лидерство и управление,
както и функционални знания, нужни за изпълняване на дейността им.
Участие в срещата ще вземат 50 студенти от университети в София, Пловдив,
Велико Търново, Свищов, Варна и Благоевград; корпоративни
представители, чуждестранни студенти. Очаквани резултати: предаване
знания на членовете на изпълнителните тела на локални секции за
съвременните практики за лидерство и управление, както и функционални
знания, нужни за изпълняване на дейността им;
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- Съвместно със СОКИ – Национален студентски интернет център Поддържане на база данни и младежки ресурси в интернет (инфомация за
работа, обучение, младежки пътувания, обмени, финансиране на проекти и
др.) Цели на проекта: Предоставяне на младежка информация и консултации
по теми интересуващи младите хора, като образование, работа, пътувания,
хостели, финансиране на студентски и младежки проекти и др. Дейности по
проекта: поддръжка и обновяване на бази данни свързани с младежки
проекти; поддържане на приемна; изработване на обучителни материали и
каталогизиране на получената информация; поддържане на връзки с
международни бази данни; даване на консултации на студенти и млади хора.
Продължителност : целогодишно в НСД, София, стая 407 и 413. Брой
участници: 20 участници, около 750 посетители. Очаквани резултати:
консултирани хора – около 650 студента на година; билиотека и бази-данни
(CD и онлайн базирани);
- Съвместно с Регионален център на балканите за университетски
театър – Студентски център за театър и сценични изкуства
продължава дейността по дългосрочен проект : „Българайя” – пространство
за изкуство в природата”.Цели на проекта: основна цел е изграждането на
пространство за изкуство в природата и развитието на извънградски екоцентър за танцово, музикално, театрално изкуство, университетски театър и
младежки обмени по културни програми. Друга цел е студентите да бъдат
запознати с различни способи и методи за устойчиво развитие, екологично
строителство и селско стопанство, както и изграждането на център за
изкуство наречен „Българайя” в красивата българска природа.
Продължителност на проекта: юни-юли - посрещане на участниците по
проекта в център за изкуство и екология Българайя; септември - октомври
2013 – последващи дейности по проекта (популяризиране на проекта,
отпечатване на информационни материали и др.); ноември - декември 2013отчитане на дейностите по проекта . Брой участници в проекта заедно с
организационния екип и българските доброволци – 30 човека. Очаквани
резултати: изграждане на център за изкуство и екология в природата;
проявяване на качествата и талантите на младите хора в областта на музиката
и танца; развитие на уменията на младите хора на България и Европа в
посока на устойчиво и приятелско към природата отношение; представяне на
научените техники и методи пред други хора извън проекта, разработка на
нови и иновативни способи за опазване и развитие на българската природа;
качествена промяна в съзнанието на всички, които се докоснат до проекта в
отношението им към другите, към заобикалящата среда, към себе си и
природата и възприемането им, като едно цяло;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл в Международния фолклорен
фестивал в Германия - 2014 год. със съдействието и подкрепата на НСД.
Продължителност: 6 дни - ще се проведе в град Бидбург от 9 до 17 юли 2014 .
Цели : Концертна изява за популяризиране на български, народни песни и
танци. Създаване и поддържане на контакти с колективи от страната и
чужбина.
Брой участници: 30 танцьора.
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Очаквани резултати: Популяризиране на българският фолклор. Създаване на
контакти с колективи извън страната.
М. август
- Академичен фолклорен ансамбъл - Участие в празничния вечерен концерт
по повод годишнина от рождението на г-н Димитър Манов- роден на 22
август 1941 г. със съдействието и подкрепата на НСД. Цели на участието: Да
уважим един от видните български хореографи, създал и поставил редица
популярни български постановки. Ансамбъла ще представи „Добруджанско
веселие”, постановка на г-н Манов, поставена през 2012 г., в която ще вземат
участие 24 танцьори и трима музиканти. Очакван резултат: популяризиране
на български, народни песни и танци и почитане личността на големия
български хореограф, г-н Манов.
- Академичен фолклорен ансамбъл – участие в ежегодния Международен
фолклорен фестивал за автентичен фолклор гр.Дорково със съдействието и
подкрепата на НСД. Фестивалът ще се проведе на 28, 29 и 30 август 2013
г.брой участници от АФА: 16 танцьори, трима музиканти и ръководител.
Цели на участието: Популяризиране на български, народни песни и танци.
Създаване и поддържане на контакти с колективи от страната и чужбина.
Очаквани резултати: Затвърждаване позицията на ансамбъла, като един от
водещите самодейни ансамбли в България; популяризиране на автентични
български народни песни и танци;
М. септември
- Съвместно с Национална студентска конфедерация - Академичен
център за европейска интеграция - Обучителен семинар за
разпространение на резултатите от проекти по програма “Младежта в
действие”. Цели на семинара: Да популяризира програма “Младежта в
действие” с акцент върху включването на младите хора като залог за
успешната й реализация ; Да се повиши компетентността на участниците за
за разпространение и приложение на резултатите от проектите по
програмата. Продължителност на семинара – 2 дни – от 22 до 23 септември
2013 г. Брой участници: 15-20 човека. Очаквани резултати: популяризиране
на програма “Младежта в действие”; повишена компетентност на
участниците за разпространение и приложение на резултатите от проектите
по програмата; повишена мотивация на участниците;
- Академичен фолклорен ансамбъл – участие в III (трети) тур от
националния преглед на танцови и други състави към националната секция
на ЦИОФФ - България, 2013 г. Цели на участието: Затвърждаване позицията
на ансамбъла като един от водещите самодейни ансамбли в България;
затвърждаване на званието „Представителен танцов ансамбъл” сред
самодейните ансамбли в България. Брой участници: 24 танцьори, трима
музиканти и ръководител. След уточняване ще се определят дните и
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градовете, където ще се събират всички състави, които ще участват в
танцовия преглед. Очакван резултат: Затвърждаване позицията и името на
ансамбъла.
- Съвместно с Български студентски съюз – Национален център за
социални проекти и Кабинет за работа със студенти в неравностойно
положение - традиционно организиране на кампания във всички висши
училища за подпомагане на студенти, жертви на насилие, проституция,
незаконни религиозни движения – м. септември – м. ноември 2013 г.;
- Съвместно с Български студентски съюз - Национален център за
социални проекти и Кабинет за работа със студенти в неравностойно
положение - Интернет форум за студенти в неравностойно положение в
сайта на НЦСП и КРСНП - studentbg.org , в който да бъдат ангажирани
специалисти - психолози и социолози;
- Академичен фолклорен ансамбъл – участие в Международен фолклорен
фестивал за автентични песни и танци „Бобеният фест” в с.Радуил в началото
на м. септември 2014 год. със съдействието и подкрепата на НСД.
Цел на участието: популяризиране на български народни песни и танци.
Брой участници: 16 танцьори, трима музиканти и ръкомодител.
Очаквани резултати: затвърждаване позицията на ансамбъла, като един от
водещите самодейни ансамбли в България; популяризиране на българските
народни песни и танци, създаване на контакти чрез ръководствата на
чуждите колективи; подобряване качеството на представяне пред публика;
обиграване на по младите танцьори;
М. октомври
- Съвместно със СОКИ – Академичен център за компютърни изкуства
подготовка на принтове и провеждане на изложба по компютърна графика.
Цели на изложбата: Успешна подготовка и провеждане на изложбата и 3D
мапинга; голяма посещаемост. Събитието ще се проведе на моста на
влюбените до НДК и ще бъде с продължителност до 2 седмици през месец
октомври, а подготовката му ще започне 2 месеца по-рано. Очаквани
резултати: реализиране на изложба; посетители - над 3000 човека.
- Академичен фолклорен ансамбъл- Поставянето и представяне на сцена на
три нови танца.
Продължителност: от началото до края на годината.
Цели на проекта: Подготовка за сцена на танците „Добруджански танц:,
Пиринска импресия” и камерния сюжетен танц „Спомен”.
Брой участници: всички членове на АФА.
Очаквани резултати: обновяване на репертоара.
М. ноември
- Съвместно с НССОО АИЕСЕК-България – Център за професионално
развитие на студентите икономисти – Провеждане на Национална
конференция за избиране на национален комитет- август - ноември 2013;
Целта на конферецията е да представи кандидатите за Националния комитет
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на организацията, да се проведе специфичната им оценка, както и избирането
на Националния комитет за мандат 2013/2014. В конференцията ще вземат
участие 200 студенти от университети в София, Пловдив, Велико Търново,
Свищов, Варна и Благоевград; корпоративни представители, чуждестранни
студенти. Очаквани резултати: представяне кандидатите за Националния
комитет на организацията; провеждане на специфичната им оценка, както и
избирането на Националния комитет за мандат 2013/2014; допълнително
провеждане на обучения за развитие на лидерски умения, умения за
управление на екип и други;
- Съвместно със СОКИ – Академичен център за компютърни изкуства
организиране на фестивалната част на „Компютърно пространство 2013”.
Цели на проекта: Свързване на традиционни и модерни техники в областта на
дизайна и мултимедията; запознаване на посетителите на фестивала с новите
тенденции в компютърните изкуства. Дейности по проекта: създаване на
програмата за годишното издание на фестивала; канене на български и
чуждестранни гост-лектори за фестивалната програма; провеждане на
семинари и обучения във връзка с фестивалната част. Продължителност:
януари – ноември (11 месеца). Място на провеждане: 26-28 октомври 2013
година - София, България. Организация - в стая 405 и 407. Брой реални
участници: 500 човека. Очаквани резултати: Успешно организиране и
провеждане на фестивална и конкурсна част на Компютърно пространство
2013. Популяризиране на дигиталните изкуства сред младежите (над 3000
посетители на събитията). Участие на над 200 проекта на студенти и млади
специалисти Осъзнаване важността на традиционните и новите техники и
използването им в компютърните изкуства.
- Академичен фолклорен ансамбъл – участие в предколеден празничен
концерт, 2013 г. със съдействието и подкрепата на НСД. Концертът ще бъде
изнесен през м. ноември в сградата на Руския културно-информационен
център – гр. София. Цел на концерта: Популяризиране на АФА и на
български, народни песни и танци сред представители на руската общност в
България. Брой участници: 24 танцьори и трима музиканти. Очакван
резултат: достойно представяне на българския музикален и танцов фолклор;
Годишната програма на дейностите на НСД през 2013 г. е съставена на
базата на направени от ръководителите на академични центрове писмени
предложения за студентски и младежки дейности и мероприятия, които да
бъдат включени в нея и да бъдат реализирани съвместно между НСД и
студентски организации през 2013 г.
Конкретните дати на проявите се уточняват не по - малко месец преди
тяхното провеждане.
НСД и ръководителите на академичните центрове е възможно да
внасят промени в датите на провеждане на съответно мероприятие, ако това
се налага.
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