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ПРОГРАМА
НА НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
ЗА 2002 ГОДИНА
През 2002 година развитието и дейността на НационаАен студентски
дом (НСД) ще прОДЪАжава да САедва заветите на даритеАите от 1931 г. за
изграждане, опазване и усъвършенстване на пространството, наречено
Дом на бЪАгарските студенти. Днес НационаАен студентски дом
функционира на основата на ПМС М9 65 от 5 април 1999 г. и Правилник за
устройството и дейността на НСД от 24.07.2000 г., като осъществява
Концепцията за структура и развитие на Студентски дом - София, приета
еДИНОДушно от студентски съвети и студентски организации на 25.02.1999 г.
Обобщавайки всичко това и утвърждавайки промените в структурата
си, извършени през миналата 2001 г., НСД ще продмжи да развива своите
добри традиции и ще се стреми да отговори на необходимостите на найновото време, което наложи формуАирането на три важни принципа във
функционирането на Студентския дом:
1.ПУБАИЧНОСТ на НСД: гарантиране на достъп до неговата сграда за
възможно най-широки и разностранни кръгове от студенти, изработване и
предлагане на културни, образователни и научни продукти и поихзване на
УСАУГИ, пред/хагани на неговата територия.
2.ПРОФЕСИОНААИЗЪМ на произвежданите и предАагани в НСД
образоватеАни, куАтурни и научни продукти.
3.ТРАЙНОСТ и УСТОЙЧИВОСТ на развитието на материаАната база,
на УСАУГИТе и продуктите, пред/хагани в НСД.
Тези принципи САужат за утвърждаването на САедните приоритети в
развитието на НСД, залегнали в Концепцията за структура и развитие на
Студентския дом от 1999 г.:
- съхраняване, поддържане и обновяване на сградата и материаАната

база на

НСД.

утвърждаване на НСД като модерен и попуАярен образоватеАен,
научен и информационен център.
- превръщане на НСД в координиращ център на студентските и
МАадежките КУАТурНИ кръгове и общности в БЪАгария, т.е. утвърждаването
на НСД като истински НационаАен студентски дом.
Конкретните акценти в програмата на НСД за 2002 г. по времеви
критерии се раздеАят на две групи: целогодишни проекти и дейности и
месечна програма. Отново трябва да се посочи, че в настоящата програма
не са отразени програмите на помещаващите се в сградата на НСД
самостоятелни студентски организации. Тази г0дишна програма съдържа
планираните дейности единствено на НСД като държавна институция.
Същевременно по естествен начин ще бъде развивано сътрудничеството с
други институции и граждански сдружения, затова редица проекти и
дейности за 2002 г. се осъществяват чрез принципите на
съорганизаторствотои копродуцирането.
-

1.ЦЕАОГОДИШНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ
Когато посочваме конкретните проекти и прояви за 2001 г. САедва да
изхождаме от общата визия за предназначението и функциите на НСД.
Според Концепцията за структура и развитие на Студентския дом от 1999 г.
и Правилника за устройството и дейност-га на НСД от 2000 г.,
пространството на Дома неща да се организира чрез развитие на система
от пубАични центрове, студия и кабинети. Този комтекс трябва да развива
дейности в областта на изкуството, културата, образованието и науката, да
предлага раЗАични видове УСАУГИ. Според Концепцията за структура и
развитие на Студентския дом от 1999 г. той изгАежда така:
- НационаАен студентски Интернет център;
- Център за компЮтърни изкуства;
- ГаАерия на НационаАен студентски дом;
- НационаАен студентски информационен център;
- Академичен център за Аитература и куАтура;
- БЮро „Студентски труд“;
- Център за професионално развитие на студентите икономисти;
- Кабинет за правни УСАУГИ на студентите;
- Студентски туристически център;
- Постоянно действащи сцени - заАа 1, заАа 2, фоайета и други заАи с
провеждащи се дЪАгосрочни и краткосрочни (седмични и месечни)
програми.
ЦеАог0дишните проекти и дейности на НационаАен студентски дом за
2002 г. са следните:

развитие на Академичен център за литература и
култура (АЦЛК) при НСД с функциониращи към него пет национални
1.Поддържане

и

(„Ката/юг“,
„Архив
на съвременността“,
програми
„Премиера“,
“Информация“, „Съвременният куАтурен дебат“) и една междунар0дна
програма (“Млада Европа”).
2.Поддържане и развитие на НационаАен студентски информационен
център (НСИЦ), съвместно с партньори - студентски организации.
З.Целогодишно функциониране на Галерията на НСД: развитие на
цикъла изложби “Аг5 Асаоетйа”, представящ специалности и ателиета от
НХА и дРУги висши училища и факултети по изкуствата; представяне на
творчеството на художниците, на галеристи и куратори; промоции на
изкуствоведски книги и периодични издания; организиране на изложби на
възпитаници на български висши училища до 35-годишна възраст.
4.Цеюгоцишно представяне в заАите на НСД на нови книги, проекти,
пърформънси и спектакАи на представитеАи на академичната и МАадежката
общност.
5.Предоставяне на зали за репетиции, представления и концерти на
студентски формации в областта на театъра, музиката и танците.
6.0рганизиране на премиери на книги на български студенти и млади
университетски преподаватели.
7.Събиране и предоставяне на информация за студентски културни
прояви, за конкурси, стипендии, за намиране на работа и др.
8.В сградата на НСД чрез договори за съвместна дейност със
студентски организации през 2002 г. ще функционират следните публични
центрове, студия и кабинети:
- Академичен център за европейска интеграция, организиран и
поддържан от НационаАна студентска конфедерация;
- НационаАен център за социаАни проекти, организиран и поддържан
от БЪАгарски студентски съ|оз;
- Кабинет за работа със студенти в неравностойно поАожение,
организиран и поддържан от БЪАгарски студентски съЮз;
- Център за компЮтърно изкуство, организиран и поддържан от
Студентско общество за компЮтърно изкуство;
- НационаАен студентски Интернет център, организиран и поддържан
от Студентско общество за компЮтърно изкуство;
- Информационно-издатеАски център, организиран и поддържан от
Студентско общество за компЮтърно изкуство;
- НационаАен център за студентско сътрудничество, организиран и
поддържан от ПредставитеАството на студентските съвети;
- Център за професионаАно развитие на студентите икономисти,
организиран и поддържан от НАСИ АИЕСЕК;
- Студентски център за театър и сценични изкуства, организиран и
лсддържан от РегионаАен център на БаАканите за университетски театър;
- Международен център за програми в обАастта на образованието,
науката и куАтурата, организиран и лсддържан съвместно от СОКИ и ННЕК
ЮНЕСКО

за международно студентско сътрудничество, организиран и
поддържан съвместно от Академично дружество за международно развитие
- Център

фондация „Общество и информация“.
Всеки от посочените публични центрове, студия и кабинети има своя
отделна годишна програма.
Други ЦЕЛОГОДИШНИ дейности на НСД са свързани с лсддържането и
развитието на материаАната му база. Поцдръжката, опазването и
развитието на материаАната база ще се състои в следното:
- постоянното оптимизиране при изпоихзването на помещенията в НСД;
- осигуряване на денонощна охрана на сградата;
- битово обезпечаване на функционирането на общите ПАОЩИ и
инвентарното им осигуряване;
- обезопасяване на пространството на НСД с оглед проникването на
лсдпочвени ВОДИ в основите на сградата и лсддържане на добри
противопожарни условия.
- поддържане в добро състояние на превозните средства НСД и
решаване на проблема с автобус “Чавдар”.
- поддържане в добро състояние на гардероба на НСД и неговия
инвентар.
- поддържане в добро състояние на покривното пространство с цел
преустановяване на евентуални течове.
Планирани са следните ремонтни дейности:
- ремонт на част от покривното пространство (поставяне на стреха) в
западната част на сградата на НСД с цел преустановяването на теча в част
от помещенията в следствие запушване на водосточните съоръжения;
- ремонт на терасата на НСД откъм пл. “Народно събрание” и
прилежащото помещение с цел създаване на клуб на Студентския дом.
- участие в ремонтните дейности (съвместно с МОН, МК, НТМ и др.) по
възстановяване на щетите след пожара от 07.12.2001 г.
и

П.МЕСЕЧ НА ПРОГРАМА

Януари

Подготовка на публичен академичен дебат “Студентският дом в
началото на ХХ1 век”.
- Подготовка на уеб сайт в Интернет на Национален студентски дом.
-

Февруари

- Стартиране на публичен академичен

дебат “Студентският дом

в

началото на ХХ1 век”.
- Концерт на Академичен фолклорен ансамбъл и представяне на два
народни танца копродукция на НСД и Академичен фолклорен ансамбъл.
- Съорганизиране на Прегледа на най-новата българска литература
(2000-2001), съвместно с Нов български университет и Сдружение на

-

български писатели - с акцент върху МОДула, посветен на проблемите на
младата българска литература.
- Премиера по програмата за литература “Млада Европа”: сборник
“Млада македонска драматургия от края на ХХ век”.

Март

Провеждане на конкурси за ПОДдържане на публични центрове,
студия и кабинети на територията на НСД - за Студентски туристически
център и за Кабинет за правни услуги на студентите.
- Организиране на кръгла маса “Младите в българския театър”,
съвместно с НАТФИЗ, Сдружение “Антракт” и Нов български университет.
- Организиране и провеждане на семинар “Пространствата на
студентската и университеската култура: други перспективи”, съвместно със
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Нов български университет,
студентски организации и др.
- Издаване на сборник с материали “Книга за Студентския дом”.
-

Април

Обявяване на резултатите от конкурсите за пошържане на публични
центрове, студия и кабинети на територията на НСД - за Студентски
туристически център и за Кабинет за правни услуги на студентите.
- Промоция на уеб сайта на Национален студентски дом.
- Участие в организирането на традиционните “Дни на кариерата” за
студенти икономисти, съвместно с НАСИ АИЕСЕК.
- Организиране на конференция “Студентският дом в началото на ХХ1
век”: обобщаване на дебата и приемане на меморандум за развитето на
Студентския дом през първото десетилетие на ХХ1 век.
-

Май
- Издаване на антологията “Поетите на университета. Българска
студентска поезия. 1990 - 2000”.
- Организиране на концерт на Академичен хор “Ангел Манолов” по

случай 24 май.

*

Съорганизиране на концерт на Академичен фолклорен ансамбъл по
случай 45 години от основаването на ансамбъла.
- Промоции на Кабинет за правни услуги на студентите и на Студентски
туристически център.
- Организиране и провеждане на ХХХ/П Национален студентски
литературен конкурс в Шумен.
- Участие и съорганизиране на Дните на българската книга в Унгария.
Осъществяване на дарение на книги за академични, библиотечни и местни
български институции в Будапеща.
- Промоция на сборника с материали “Книга за Студентския дом”.
-

Откриване на изложба с документи и архивни материали
“Студентският дом традицията на младостта”.
- По случай 30 май 1931 г. - датата на поставяне на основния камък на
обявяване на 30 май за Празник на Студентския дом и
Студентския дом
по
случай
концерт
празника.
-

-

-

Юни
Участие
лято“ 2002”.

в

Международния театрален

фестивал

“Варненско

Разработка и тиражиране на второ преработено и допълнено издание
на брошурата “Младежки ресурси в Интернет”, съвместно със Студентско
общество за компютърно изкуство.
-

Юли
програма за литература “Млада Европа” издаване на двуезичен
сборник с млада българска поезия (на унгарски език) и млада унгарска
поезия (на български език).
- Поставяне на надпис “Национален студентски дом” върху фасадата на
сградата на пл. “Нар0дно събрание” М910.
- По

Август

Организиране и участие в междунар0ден младежки курс
“Мениджмънт на младежките обмени и младежка информация”, съвместно
със Студентско общество за компютърно изкуство.
-

Септември

Излизане на книгата на носителя на първа награда в Националния
студентски литературен конкурс в Шумен през 2002 г.
- Участие на фестивала на изкуствата “Аполония” 2002”.
- Издаване на сборник с материали от студентски конференции,
поведени през 2001 г. и 2002 г.
-

Октомври

Работна среща на студентските съвети и студентски организации по
случай новата академична година.
- Разработка и тиражиране на мултимедийно СО “На работния пазар „
съвместно със Студентско общество за компютърно изкуство.
- Промоция на двуезичния сборник с млада българска поезия (на
унгарски език) и млада унгарска поезия (на български език).
- Организиране на “Форум за професионално развитие”
дни,
посветени на професионалната реализация на студентите след
приключването на следването им.
-

-

Ноември

Провеждане на “Вечер на будителите” по случай 1 ноември - Ден на
наредните будители.
- Издаване и премиера на сборник с материали от дискусионните
форуми, състояли се пез 2001 г., с участието и чрез организационната
инициатива на Академичния център за литература и култура при НСД.
- Организиране и провеждане на семинар “Културата в медиите и
медиите в културата”, съвместно със СУ “Св. Климент Охридски”, Нов
български университет, НХА, НАТФИЗ и др.
- Организиране на кръгла маса на тема “Тоталитаризмът и паметта на
младите в началото на ХХ1 век”.
-

декември

- Празничен концерт по случай 8 декември

- денят на студентите.

Организиране провеждане за четвърта поредна гоцина на Дни на
студентската и университетската книга.
- Организиране на кръгла маса “Книгите и българският университет в
началото на ХХ1 век”, съвместно със СУ “Св. Климент Охридски”, Нов
български университет, ПУ “Паисий Хилендарски”, ВТУ “Св.св. Кирил и
Методий” и др.
-

и

Забележка:

Конкретните да ти на проявите се уточняват преди начало то на всеки
месец.
Финансирането на настояща та Програма на Национален с7удентски
за
дом 2002 година се осъществява въз основа на чл. 23, ал. 1 от Правилник
за устройството и дейността на НСД от 24. 07. 2000 г.

Програмата на Национален студентски дом за 2002 г. е
разработена от Съвета на Национален студентски дом и приета на
заседание на Съвета на 06.02.2002 г.

