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ПРОГРАМА
НА НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ КЪМ МОН
ЗА 2004 ГОДИНА
За Национален студентски дом (НСД) 2004 година ще бъде определяща в
краткосрочен и средносрочен план за развитието на институцията като модерно
академично средище, което представлява солидна база и свободно пространстнво
за осъществяване на програми и проекти от и за българските студенти.
Именно през 2004 г. ще бъде преценено качеството при съблюдаването на
трите принципа на функциониране на НСД, формулирани по време на дебата през
1998/1999 г. между студентски съвети и студентски организации (публичност,
професионализъм, устойчивост) и ще бъде направен анализ на изпълнението на
Концепцията за структура и развитие на Студентския дом, приета през февруари
1999 г. И в крайна сметка трябва да бъде направен избор по какъв път следва да
върви НСД в началото на ХХІ век. Същевременно богатите исторически традиции
на НСД ще бъдат във фокуса на вниманието и през 2004 г., когато ще се отбележи
100-годишнината от създаването на Фонд за построяване на Студентски дом.
Акцент в дейността на НСД през 2004 г. ще остане развитието на процеса
на модернизация, свързан с цялостно осмисляне и координирано функциониране
на сградното пространство, усъвършенстване на реалните и виртуалните
комуникации, ефективно разпределение на всички ресурси.
Нормативната база, въз основа на която НСД извършва своята дейност
благоприятства изпълнението на формулираните принципи и приоритети. ПМС №
65 от 5 април 1999 г. и Правилникът за устройството и дейността на НСД от 24 юли
2000 г. представляват основата, върху която могат да се реализират рационални
решения и ефективни дейности. В режима на дебата обаче през 2004 г. може да се
стигне до предложения и решения, които да оптимизират функционирането на
НСД.
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Ясното 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, през 2004 г. ще бъде не само условие за
оценка на изпълнението на договорите за съвместна дейност за организиране и
поддържане на публичните центрове, студия и кабинети на територията на НСД,
но и важен инструмент, който благоприятства продуктивното взаимодействие
между държавата и представителите на гражданското студентско общество.
Партнирането между НСД и студентските организации е необходимият модус, в
който през 2004 г. ще се осъществява академичната младежка политика в
България.

ЦЕЛОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ
Устойчивото развитие на институцията се гарантира от целогодишните
проекти и дейности на НСД. Затова и през 2004 г., както и през последните две
години, почти липсват съществени промени в тяхната структура и насоченост. Те
са следните:
1.Представяне в Галерията на НСД на цикъла изложби “Ars Academia”, в
който се изявяват специалности и художници от НХА и от други висши училища и
факултети по изкуствата.
2.Стартиране в Галерията на НСД на цикъл от изложби с работно заглавие
“Студентите – класици” (проект за представяне на утвърдени български художници
чрез творчеството им от периода на тяхното следване), съвместно с галерия
“Артамонцев” и НХА.
3.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;
4.Събиране и предоставяне на информация за студентски културни прояви,
за конкурси, стипендии, за намиране на работа и др., чрез поддържане и развитие
на Националния студентски информационен център (НСИЦ), съвместно с
партньори – студентските организации.
5.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”);
съвместни публични прояви и общи проекти на АЦЛК и Студентско читалище “Св.
Климент Охридски”.
6.Развитие на проекта “Електронният Студентски дом”: поддържане и
обновяване с материали на уеб- сайта на НСД (www.studenthouse.bg).
7.Осъществяване на театрални спектакли и обучителни студийни курсове,
провеждани от Театър-студио “Студентина” с помощта на НСД.
8.Организиране на премиери на книги на български студенти и млади
университетски преподаватели, на студентски и университески издания и проекти
в областта на хуманитаристиката.
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9.Съдействие при провеждането на семинари и конференции на национални
студентски организации.
2004 г. се откроява като граничен период, в който ще бъде оценена и
анализирана работата на структурата от публични центрове, студия и кабинети в
НСД, формирана след конкурсите между студентски организации. На основата на
договорите за съвместна дейност между НСД и студентски организации през 2004
г. ще продължат да функционират (до датите на изтичането на съответните
договори) 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
поддържан 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;
- Международен център за програми в областта на образованието, науката
и културата, организиран и поддържан съвместно от СОКИ и ННЕК ЮНЕСКО;
- Център за международно студентско сътрудничество, организиран и
поддържан съвместно от Академично дружество за междуналодно развитие и
Фондация “Общество и информация”.
През 2004 г. с участието на експертната комисия на НСД и съвета на НСД
ще бъдат извършени заключителни проверки на всеки от посочените публични
центрове, студия и кабинети, като чрез инструментите на анализа и дебата ще се
установи състоянието на системата от публични центрове, студия и кабинети и ще
се вземат решения, свързани с актуализиране – запазване или промяна на
съществуващото положение за всеки отделен център, кабинет и студио. Основните
критерии в оценката на досегашната работа на всеки център и кабинет ще бъдат:
как работи всеки от тях, как изпълнява своята програма, дали и в каква степен
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 съответната студентска
организация.
Дебат и вземане на решение предстои и относно създаването на Кабинет за
правни услуги на студентите и на Студентски туристически център на територията
на НСД.
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Поддържката, опазването и развитието на материалнана база на НСД през
2004 г. ще се изрази в познатите целогодишни дейности, извършвани досега и
гарантиращи функционалност на сградното пространство:
- оптимизиране на структурата и ползването на помещенията в НСД;
- осигуряване на постоянна рецепция на сградата и общите помещения;
- 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 годишна инвентаризация на имуществото на НСД.
На територията на НСД се планират следните ремонтни дейности през 2004
година:
- завършване на втория етап от ремонта на терасата на НСД и съседни
помещения за създаване на Студентски клуб;
- ремонт и вкарване в експлоатация на неизползваните от години сервизни
помещения на ІІІ етаж на сградата;
- частична подмяна на стари увредени елементи от топлофикационната
инсталация на сградата.
Както през последните две години, НСД има готовност да извърши спешни
(аварийни) ремонтни дейности при условие, че през 2004 г. пострадат помещения,
извън тяхната обичайна употреба от страна на ползувателите.

МЕСЕЧНИ ПРОГРАМИ
Януари
- Представяне на програмата на НСД за 2004 г. пред представители на
български студентски организации;
- Участие в Яворовите дни в гр. Чирпан по случай 126-годишнината на П.К.
Яворов: представяне на АЦЛК при НСД и неговите издания;
- Обявяване на национален конкурс за издаване на произведения от
български студенти: три авторски книги в областта на поезията, белетристиката и
критиката/хуманитаристиката.
Февруари
- Стартиране на публичен дебат “Студентският дом днес и утре: реалности и
модели”;
- Месец на промоции на публичните центрове, студия и кабинети,
функциониращи на територията на НСД: проверки на Експертната комисия на НСД,
разговори и консултации между НСД и студентски организации;
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- Премиера на книгата “На мястото от слънцето огряно” от А.Петьоц –
издание на АЦЛК с резултатите от преводаческа работилница “BG кондуктор” от
Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
Март
- Приключване на издателския процес и промоция на сборника-рекламна
брошура “Студентският дом днес”.
- Съорганизиране на концерт на Академичен фолклорен ансамбъл;
- Приключване на издателския процес и премиера на книгата “Ars
Academia”;
- Съдействие в провеждането на Национален семинар за развитие на
лидерски умения, организиран от Национално студентско сдружение за
образователен обмен АИЕСЕК.
Април
- Заключителна дискусия на публичния дебат “Студентският дом днес и
утре: реалности и модели”;
- Съорганизиране на кръгла маса, посветена на 115 години от първото
издание на романа “Под игото”, съвместно с Националния литературен музей и
Къща-музей “Иван Вазов” – София;
- Стартиране на разработка на образователен уеб сайт за развитие на
кариера, съвместно със Студентско общество за компютърни изкуства.
- Участие в организирането на младежкия модул в срещата на автори от
балканските страни, включени в “Балканска библиотека” на изд. “Балкани”;
- Семинар “Болонският процес и участието на студентите в създаването на
единно европейско пространство за висше образование”, съвместно с
Представителството на студентските съвети.
Май
- ХХІХ Национална среща на студентите литературни творци в Шумен с
провеждане на национален студентски литературен конкурс;
- Концерт на Академичен хор “Ангел Манолов” по случай 24 май;
- Изложба с архивни и визуални документи “Студентският дом в
периодичния печат и електронните медии”, посветена на Празника на Студентския
дом;
- По случай 30 май –– откриване на Студентски клуб-сцена на терасата на
Студентския дом откъм пл. “Народно събрание” № 10: концерт и спектакъл,
посветен на Празника на Студентския дом.
- Издаване и премиера на две издания в библиотека “Исторически семинар”
на АЦЛК, посветени на 100 години от създаването на Фонда за построяване на
Студентски дом: “Думата на българския студент” – книга от Васил Г. Янков със
статии, доклади и спомени за Студентския дом и сборник с документи
“Гражданският комитет за построяване на Студентски дом (1910 – 1949)”.
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Юни
- Участие в Международния театрален фестивал “Варненско лято`2004”;
- Премиера на двуезичната антология с млада българска поезия (на
унгарски език) и млада унгарска поезия (на български език) по програма за
литература “Млада Европа” на АЦЛК;
- Издаване и популяризиране на книга, посветена на предотвратяването на
дискриминацията във висшите училища, съвместно с Български студентски съюз.
Юли
- Копродуциране на театралния спектакъл с работно заглавие “Този път кой
съм?”, съвместно с Театър-студио “Студентина”;
- Съдействие за организиране на концерт на Академичен фолклорен
ансамбъл в Македония;
- Продуциране на втора версия на мултимедийно CD “На работния пазар”,
съвместно със СОКИ.
Август
- Съорганизиране на летен университет “Студентският спорт в България” с
участието на представители на ЕСИБ и ФИСУ, съвместно с Български студентски
съюз;
- Издаване на книгата на София Дуева, докторант в Института по
социология на БАН, посветена на студентското движение от началото на ХХ век;
- Съорганизиране на летен университет “Студентското самоуправление –
перспективи и предизвикателства”, съвместно с Представителството на
студентските съвети.
Септември
- Участие на фестивала на изкуствата “Аполония’ 2004”: съорганизиране на
студентски фестивален модул;
- Издаване на книгата на носителя на първа награда в Националния
студентски литературен конкурс в Шумен през 2004 г.;
Октомври
- Работна среща на студентските съвети и студентски организации по
случай новата академична година.
- Обявяване на резултатите от националния конкурс за издаване на
произведения от български студенти: издаване на три авторски книги в областта
на поезията, белетристиката и критиката/хуманитаристиката.
- Съорганизиране на ХVІ-то издание на международния форум за
компютърни изкуства, съвременни медии и комуникации “Компютърно
пространство 2004”, съвместно със Студентско общество за компютърни изкуства;
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Ноември
- Премиера на спектакъла “Този път кой съм?”, копродукция на НСД и
Театър-студио “Студентина”.
- Издаване и премиера на сборник с материали от дискусионните форуми,
състояли се през 2003 и 2004 г., с участието и чрез организационната инициатива
на НСД и Академичния център за литература и култура при НСД.
Декември
- Шесто издание на Дните на студентската и университетската книга,
организиране от НСД и АЦЛК;
- Публикуване на 100-годишна хроника на идеята “Студентски дом”,
посветена на 100 години от създаването на Фонда за построяване на Студентски
дом;
- Издаване и премиера на антологията “Поетите на университета. Българска
студентска поезия. 1990 - 2003”;
- Концерт, посветен на 8 декември – Ден на българските студенти – с
участието на студентски творчески формации;
- Съдействие в провеждането на семинар “Междукултурно разбирателство и
преодоляване на културен шок”, организиран от Национално студентско сдружение
за образователен обмен АИЕСЕК.

Забележка:
Конкретните дати на проявите се уточняват не по-малко месец преди
тяхното провеждане. НСД си запазва правото да внася изменения в конкретното
наименование и в периода на провеждане на съответното събитие, но без да
извършва съдържателни промени.
Финансирането на настоящата Програма на Национален студентски дом за
2004 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 2004 г. е
разработена от Съвета на Национален студентски дом и приета на
заседание на Съвета на 14.01.2004 г.

