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Дневен ред:
1. Начало на честванията в Студентски дом по случаи 65годищнината от построяването на Студентски дом;40-годищнината от създаване на първите художествено творчески колективи.
2. Програма за предстоящи дейности.
3. График за ползване на залите през месец юни.
4. Предложения за решения за заплащане възнаграждения

на художествени ръководители на обществата за м.
и май 1997 г.

март. април

Разисквания:
- Таня Тодорова -

на хора от

хора

е във

"А.Манолов"- график за репетициите
ще дадем в понеделник.след което

АХ

01-30.06.1997 г.
ваканция.

- Предстои изява на хора на 22.06.1997 г. от 17.00 часа
в църквата ”Света Троица".
- Можем ли да разчитаме на афищи и покани направени със
съдеИствието на Студентски дом?
Академичния
- Прави предложение
да се възстанови

оркестър.

- Можем ли да ползваме зали за репетиции в Дома през
лятото за поддръжка на ”Хубавата Елена".
- Представяне социалното положение на Славил Димитров възможно ли е да му бъде подсигурено заплащане.
- Юбилейният концерт по честването бБ-годишнината на АХ

да бъде

в

зала "България".

- Иван Тодоров - АФА
- Прави предложение да се търсят но тесни контакти за
изяви с ”Мати Болгария”. "1300 години България" и други по-

добни организации.

- Участие на АФА през месец юли и август във
Франция.
Международен фолклорен фестивал в Белград и Международен
фестивал във Йарна.
- Концертно турне на АФА от 03.08.1997 г. в Турция.
- Шофьорът ие запълва работното си време. предлагам да
:
бъде на хонорар, вместо на трудов договор.
- Създаденото танцово студио да бъде разработено и в
другите жанрове - модерен балет.фънк и брейк.0чаква разговор
с
Валентин Негревски.
ръководител на КАРР "ЕЛВИС" за
”
включване и на рок формацията в танцовото студио.
- Ла се направи рекламен клип на всички кудЪжествено
творчески общества в Дома.
- Студентският дом да се включи към ИНТЕРНЕТ за 10 3 на
.
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целия СТУДЕНТСКИ ЛОМ. НОЕДЛЗГЗ да бъде
съблекалните Нд танцьорите.
- М 0 Н
издържа центрове за работа с децата. а за
студентите не се превижда нищо.
М 0
Н.
- Да се постави на вниманието на Министъра на
Финансирането на Дома и дейностите в него да са от този Фонд
- Валентин Негревски
- Отразява как ще ползва залата през месец юни по
график.за юли не може да фиксира дати за ползване на залата.
- Съставът на групата не предоставя възможност за изяви
на клуба, тъй като разбират за тях едва две седмици преди
дадена изява.
ВИЗИТНЗ КЗОТНЧКЗ на

решен ВЪПРОСЗ

СЪС

- Необходима е по-висока зала, възможно ли е ползването
зала “Ален мак" след разчистването и ? Рок съставът се
нуждае от гардероб за неговите членове.
- Във връзка с характера на танците е необходима поведнъж седмично ?
висока зала - може ли да се ползва зала
- Милуша Божинова - за театър-студия "Студентина“
- Дейността е изнесена в ИКА, поради невъзможност да се
ползват залите на Студентски дом. Хонорарите, които трябва
да се заплащата за репетиции и спектакли на сценичните
работници са непосилни за студията.ТС "Студентина" ще работи
през цялото лято за копродукция със студенти от Брауншвайг Германия и на обекти на АПФ ще изнася спектакли за реклама
на

1

на фонда.

- Представя социалното положение на ръководителя и
диригент на Хора - г-н Славил Димитров, които в края на
годината защитава дипломната си работа и прави предложение
пред колегите и ръководството на дома, ако е възможно в
месеците.в които той работи по програмата на изявите на хора
да получава възнаграждение.
- Прави предложение за месеците март, април и май да
бъде заплатено възнаграждение на худ. ръководители.
Обобщение по направените предложения:
1. При представяне на проекти за пропагандни материали
за изяви на на кул. колективи - ръководството на Студентския
дом.съглаеунано с членовете на Комисията е във възможност да

вземе участие с финансови средства.
2. Репетиционните зали могат да се ползват от всички
студентски общества при предварително заявен график за
предстоящ месец в последната десетдневка на текущия месец.
3. Във
да бъде
връзка с предложението
създаден
Академичен
оркестър,
хора да даде
ръководството на
предложение как практически да бъде извършено това.
4. В най-скоро време худ. ръководители да създадат
възможност за изработване на общ рекламен клип.
б. Ръководството
на
Студентския дом е
направило
съдържателно предложение за промяна в нормативните документи
регламентиращи поддръжка и експлоатация на Студентския дом.
6. Зала "АКАДЕМИК" може да бъде ползвана след ремонт на
НОКПИПЗ

.

7. Втора зала.:ш да се ползва

в

онределенъуш

за нас ден,

докато не сме подписали договора
условията. които ни поставя НТМ.
8. На
среща
следващата
изяснена позицията за периодите

с НТМ е

невъзможно

поради

на ръководството да бъде
на честванията за двете
годишнини с цел обявяване на общата програма.
9. Ръководството на Студентски дом съобразно подписана
от Министъра на МОН. съгласувано с членовете на Комисията на
общества
за
домуваши в Дома
определя възнаграждения
общества
във
на
хчд. творческите
ръководителите
връзка с
и
изявите по програмата за честванията на
подготовката
40-годишнината от
на
първите хчд. творчески
създаване
колективи в Дома и бБ-годишнината от построяването на
Студентски дом.
Следващата среща на ръководителите на художествено
общества да се проведе на 03.07.1997 г. от
творческите

17,00 часа.

