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МИНИСТЪР

ПРОГРАМА
НА НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ КЪМ МОН
ЗА 2003 ГОДИНА

За Националния студентски дом (НСД) 2003 юдина ще премине ПОД
знака на честването на 70 ГОДИНИ от изграждането на сградата на
Студентския дом през 1933 г. Това ще бъде както една празнична и
задължаваща юбилейна година, така и юдина на рационализиране на опита
и търсене на нови връзки между миналото и настоящето, за да се постигне
функционална завършеност на едно отворено национално студентско

пространство.

Няма причини и през 2003 г. НСД да не пр0дължи развитието си,
съхранявайки и обогатявайки трите важни принципа на своето
функциониране, формулирани по време на дебата през 1998/1999 г. между

студентски съвети

студентски организации:
гарантиране на достъп до сградата на НСД на
възможно най-широки и разностранни кръгове от студенти, изработване и
предлагане на културни, обазователни и научни продукти и ползване на
услуги, предлагани на неговата територия.
- Професионализъм на произведените и предлаганите в НСД
образователни, научни и културни продукти.
- Трайност и устойчивост на развитието на материалната база, на
услугите и пр0дуктите, предлагани в НСД.
Четвърти акцент в дейността на НСД през 2003 г. ще бъде
задълбочаване процесът на модернизация: оптимизиране на цялото сградно
пространство, усилване на електронните комуникации, рационално
разпределение на всички сградни и финасови ресурси.
За такъв подход благоприятства стабилната и ясно формулирана
нормативна база, въз основа на която НСД извършва своята дейност: ПМС
-

и

Публичност:

65 от 5 април 1999 г. и Правилник за устройството идейностга на НСД от
24 юли 2000 г.
За пореден път трябва да направим ясно разграничение между
дейността на НСД като държавна институция юридическо лице към МОН и
дейностите на студентски организации и формации, помещаващи се в
сградата на НСД, които са самостоятелни юридически лица и работят по
свои отделни програми. Дейносттите на студентските организации съвпадат
с дейността на НСД единствено при изпълнението на задълженията им по
договорите за съвместна дейност за организиране и поддържане на
публичните центрове, студия и кабинети на територията на НСД и при
партнирането им по общи проекти, реализирани на принципите на
Н?

-

съорганизирането

и

копродуцирането.

целогодишни

ДЕЙНОСТИ и

проекти

Целогодишните проекти и дейности на НСД гарантират устойчивото
развитие на институцията. Затова през 2003 г., в сравнение с 2002 г., почти
липсват съществени промени в тяхната структура и насоченост.
1.Представяне в Галерията на НСД на цикъла изложби “Агз Асаоетйа”,
в който се изявяват специалности и художници от НХА и от ДРУГИ 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
танците, според седмичния график на НСД;
З.Събиране и предоставяне на информация за студентски културни
прояви, за конкурси, стипендии, за намиране на работа и др., чрез
полдържане и развитие на Националния сгудентски информационен център
(НСИЦ), съвместно с партньори студентските организации, помещаващи се
в сградата на НСД.
4.Поддържане и развитие на Академичния център за литература и
култура (АЦЛК) при НСД с функиониращи към него четири национални
програми (“Каталог”, “Премиера”, “Информационна хуманитаристика”,
“Съвременният културен дебат”) и една международна програма за
литература (“Млада Европа”).
5.Развитие на проекта “Електронният Студентски дом”: ПОДдържане и
обновяване с материали на уеб- сайта на НСД (шигуу.5гцс|епг|1005е.о9).
б.Осьществяване се театрални спектакли и обучителни студийни
курсове, провеждани от Театър-студио “Студентина” с помощта на НСД.
7.0рганизиране на премиери на книги на български студенти и млади
университетски преПОДаватели, на студентски и университески издания и
проекти в областта на хуманитаристиката.
8.Съдействие при провеждането на семинари и конференции на
национални сгудентски организации.

-

2003 г. ще бъде определяща за оценката на оформилата се след
конкурсите между студентски организации система от публични центрове,
студия и кабинети в НСД, на основата на която се развиват дейности в
област-га на изкуството, културата, образованието и науката и се предлагат
различни видове услуги.
Чрез договори за съвместна дейност между НСД и студентски
организации през 2003 г. ще пр0дължат да функционират следните
публични центрове, студия и кабинети:
- 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;
- Национален център за студентско сътрудничество, организиран и
п0ддържан от Представителството на студентските съвети;
- Център за професионално развитие на студентите икономисти,
организиран и поддържан от НАСИ АИЕСЕК;
- Студентски център за театър и сценични изкуства, организиран и
ПОДдържан от Регионален център на Балканите за университетски театър;
- Междунар0ден център за програми в областта на образованието,
науката и културата, организиран и поддържан съвместно от СОКИ и ННЕК
ЮНЕСКО;

Център за междунароцно студентско сътрудничество, организиран и
полдържан съвместно от Академично ДРУжество за междуналодно развитие
и Фондация “Общество и информация”.
През 2003 г. експертната комисия на НСД ще извършва проверки на
всеки от посочените публични центрове, студия и кабинети и ще установи
надлежно как работи всеки от тях, как изпълнява своята програма за 2003
г. и дали изпълнява специфичните си задачи, свързани с неговия тематичен
и функционален профил, заявени и утвърдени в конкурсите през 2001 г. и в
ПОДписаните договори за съвместна дейност между НСД и съответните
студентски организации.
Планирани са два конкурса между студентски организации през 2003
г.
за организиране и ПОДдържане на Кабинет за правни услуги на
студентите и на Студентски туристически център.
-

-

П0ддържката, опазването и развитието на материалнана база на НСД
2003
г. ще се изрази в познатите целогодишни дейности, извършвани
през
досега и гарантиращи функционалност на сградното пространство:
- оптимизиране на структурата и ползването на помещенията в НСД;
- осигуряване на денонощна охрана на сградата;
- битово и хигиенизиращо обезпечаване на функционирането на
общите площи в сградата;
- обезопасяване на пространството на НСД с оглед проникването на
ПОДпочвени води в основите на сградата и ПОДдържане на добри
противопожарни условия в сградното пространство, стопанисвано от НСД;
- ПОДдържане в добро състояние на гардероба на НСД и неговия
инвентар;
- поддържане в добро състояние на превозните средства на НСД;
- извършване на юдишна инвентаризация на имуществото на НСД.
На територията на НСД са планирани следните ремонтни дейности
2003
г.:
през
- ремонт и вкарване в експлоатация на неизползваните от юдини
сервизни помещения на 111 етаж на сградата;
- участие в ремонтните дейности по възстановяване на щетите след
пожара от 07.12.2001 г.;
- ремонт на терасата на НСД, прилежащата зала откъм пл. “Народно
събрание” и други съседни помещения за създаване на Студентски клуб.
НСД има готовност да извърши спешни (аварийни) ремонтни
дейности при условие, че през 2003 г. пострадат помещения, извън тяхната
обичайна употреба от страна на ползувателите.
МЕСЕЧНИ ПРОГРАМИ

Януари

- Промоциране на празничен исторически календар за 2003 г.,

посветен на 70-ГОДишнината на Студентския дом, на материали и предмети,
свързани с юбилея;
- Участие в Яворовите дни в гр. Чирпан по случай 125-годишнината
П.К.
на
Яворов: представяне на АЦЛК при НСД и неговите издания;
- Публично представяне на програмата за посрещане на 70ГОДишнината на Студентския дом (пресконференция);
- Обявяване на национален студентски конкурс за написване на есе
на тема “Студентите: бъдещето сега”, посветен на юбилея на Студентския
ДОМ.

Февруари

- Месец на ежедневни промоции на публичните центрове, студия и

кабинети, функциониращи на територията на Националния студентски дом;

- Промоция на мултимедийно СЕ) “На работния пазар”

-

съвместно със
Студентско общество за компютърно изкуство;
- Премиера на сборника “Литература и критически практики”
издание с доклади от студентска научна конференция на студенти от
Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

-

Март

- Издаване и промоциране на юбилеен компактдиск на Академичен

-

по случай 70 години от основаването на хора и
хор “Ангел Манолов”
посветен на 70-ГОДишнината на Студентския дом;
- Концерт на Академичен фолклорен ансамбъл, посветен на 70годишнината на Студентския дом.

Април

- Поставяне на транспарант на фасадата на сградата на НСД по

случай 70-годишнината на Студентския дом;
- Издаване на юбилеен лист “70 ГОДИНИ Студентски дом”;
- Конференция на тема “70 години Студентски дом: история
перспективи на академичните пространства за образование, наука

и
и

КУЛТУРЗ”;

- Обявяване на конкурс между студентски организации за създаване
на Кабинет за правни услуги на студентите и на Студентски туристически
ЦЕНТЪР;

- Съорганизиране на цикъл от семинари “Европейски МОДели за
финансиране на висшето образование” - публикуване на резултатите от тях,
съвместно с Представителството на студентските съвети в България;
- Издаване на книгата “Агз Асабетда” с критически текстове за книги
и изложби от български студенти и младежи след 1998 г. (с акцент върху
книгите и изложбите, продуцирани от НСД).

Май
Национална среща на студентите литературни творци в
с
Шумен
провеждане на национален студентски литературен конкурс,
посветен на 70 години от създаването на Студентския дом;
- Юбилеен концерт, посветен на 70-ГОДишнината на Академичен хор
“Ангел Манолов” и издаване на книга албум по случай юдишнината;
- Съорганизиране на Европейска конференция на тема “Равен достъп
до висшето образование” и на конгрес на Федерацията на националните
студентски сьюзи от Европа ЕСИБ с участието на повече от 100 студенти,
лидери на национални студентски съюзи от 38 европейски държави,
организирана под патронажа на президента на Република България,
съвместно с Български студентски съюз и със съдействието на Програма
“Сократ” на ЕС;
- ХХХ/Ш

-

-

Изложба с архивни

визуални документи “Създателите на
Студентския дом”, прИДружена с каталог;
- На 30 май
празника на Студентския дом поставяне на паметна
плоча с признателност към основателите и дарителите на Студентския дом
- върху стената на сградата на пл. “Народно събрание” М9 10;
- Премиера на сборник със спомени за Студентския дом с текстове на
основатели, дарители, организатори и ръковоштели на дома като Стилиян
Чилингиров, Васил Г. Янков, Татяна Киркова, Алипи Найденов, Борис
Семерджиев, Иван Т0доров и др.
-

-

и

-

Юни
- Участие в Международния театрален фестивал “Варненско
лято“2003”;
- Издаване на резултатите от дейносгга на университетската
преводаческа работилница “ВС-кондуктор” от 2002 - 2003 г.;
- Съдействие при организирането на Европейски семинар за развитие
на лидерство с главен организатор Националната асоциация на студентите

икономисти АИЕСЕК.

Юли
програма за литература “Млада Европа” на Академичен център
за литература и култура представяне на двуезичен сборник с млада
българска поезия (на унгарски език) и млада унгарска поезия (на български
език);
- Копр0дуциране на междунар0дния театрален проект с работно
заглавие “Мостове”, съвместно с Театър-студио “Студентина”;
- Съдействие за организиране на концерт на Академичен фолклорен
ансамбъл пред българска публика в Западните покрайнини (ЦарибрОД).
- По

Август

- Копродуциране на ново издание на мултимейдийно СЕ) “Младежки
ресурси в Интернет” (версия на български език), съвместно със Студентско

общество за компютърно изкуство;
- Участие на спектакъла, създаден по международния театрален
проект с работно заглавие “Мостове”, в Световния фестивал на
университетските театри в Олимпия (Гърция).

Септември

-

- Участие на фестивала на изкуствата “Аполония, 2003” представяне
на АЦЛК;
- Издаване на книгата на носителя на първа награда в Националния
студентски литературен конкурс в Шумен през 2003 г.;
- Копродуциране на спектакъла “Еленово царство”, съвместно с

Театър-студио “Студентина”.

Октомври

- Работна среща на студентските съвети и студентски организации по

случай новата академична г0дина.
- По случай началото на новата академична г0дина
отчитане и
обявяване на резултатите от националния студентски конкурс за написване
на есе на тема “Студентите: бЪДещето сега”;
- Съорганизиране на ХУ-то юбилейно издание на междунар0дния
форум за компютърни изкуства, съвременни медии и комуникации
“Компютърно пространство 2003”, съвместно със Студентско общество за
компютърни изкуства;
- Премиера на рекламна брошура на Националния студентски дом.
- Промоции на Кабинет за правни услуги на студентите и на
Студентски туристически център.

-

Ноември

-

- В Деня на будителите 1 ноември промоциране на нови книжни и
електронни продукти с автори български студенти;
- Премиера на спектакъла “Еленово царство”, копродукция на НСД и

Театър-студио “Студентина”, посветен на 70-г0дишнината на Студентския
дом.

- Издаване и промоциране на компактдиск на Академичен фолклорен
ансамбъл посветен на 70-годишнината на Студентския дом;
- Разработване и издаване на “Ръководство за професионална
реализация на студенти и младежи” на електронен носител (на български,
английски, шведски, гръцки, италиански и испански езици) и на хартиен
носител (на български език и на английски език), съвместно със Студентско
общество за компютърни изкуства;
- Издаване и премиера на сборник с материали от дискусионните
форуми, състояли се през 2002 и 2003 г., с участието и чрез
организационната инициатива на НСД и Академичния център за литература

-

-

и

култура при НСД.

декември

- Пето издание на Дните на студентската и университетската книга,

посветено на 70 ГОДИНИ от създаването на Студентския дом;
- Премиера на сборника с най-добрите текстове от националния
студентски конкурс за написване на есе на тема “Студентите: бъдещето
сега”;

- Издаване и промоциране на антологията “Поетите на университета.

Българска студентска поезия. 1990 - 2002”.
- На студентския празник - 8 декември - откриване на Студентски
клуб на терасата на Студентския дом: пространство за академични срещи,
дискусии, конференции и престижни публични прояви;

- Тържествен юбилеен концерт, посветен на 8 декември и на 70г0дишнината на Студентския дом с участието на възпитаници на

творческите състави на Студентския дом и студентски творчески формации,
филмиране на концерта и излъчването му по БНТ или по друг телевизионен
канал.

Забележка:
Конкретните дати на проявите се уточняват не по-малко месец преди
тяхното провеждане. НСД си запазва право то да внася изменения в
конкретното наименование и в периода на провеждане на съответно то
събитие, но без да извършва съдържателни промени.
Финансирането на настояща та Програма на Национален студентски
дом за 2003 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 2003 г. е
разработена от Съвета на Национален студентски дом и приета на
заседание на Съвета на 16.01.2003 г.

