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Националният студентски дом /НСД/ е юридическо лице към МОН,
второстепенен разпоредител с бюджетните кредити, със седалище и адрес пл.
“ Народно събрание” На 10,
гр. София. Създаден е с ПМС Ме 65/05.04.1999 г.,
обн. ДВ бр. 34/13.О4.1999 г., изменено с ПМС М.» 154/02.07.2008 г., обн. ДВ
бр. 61/08.07.2008 г. и на основание % 1 от същото постановление е утвърден
Правилник за устройството и дейността на НСД, обн. ДВ бр. 51/21.06.2005 г.
НСД организира и подпомага дейността на студентите в областта на
европейската интеграция, изкуството, културата, образованието и науката ,
предоставя информация и помощ на студентите за намиране на работа, за
упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм и разработва проекти,
свързани със социалната интеграция на студенти в неравностойно положение
и професионалното развитие на студентите.
НСД участва в разработването на национална политика за задоволяване
на социалните и щлтурни потребности на студентите.
Съгласно ПМС Мз 65/05.04.1999г.
и чл. 23 от Правилника за
устройството и дейността на НСД от 21.06.2005 г., финансирането на НСД се
осъществява от субсидия от държавния бюджет и от собствени приходи.
Основните приходоизточници и през 2008 г. бяха средства от наематели,
рекламодатели и средства от почасово ползване на залите в сградата.
През 2008 година Националният студентски дом продължи развитието и
дейността си като модерно академично средище за осъществяване на
програми и проекти от и за българските студенти.
Приоритет в дейността на НСД през 2008 г. като юридическо лице второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на
образованието и науката е тя да бъде организирана освен самостоятелно и в
условията на активно съвместно сътрудничество със студентски организации
и формации.
Съвместната дейност през 2008 г. между НСД и студентските
организации с 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 2008 г. е
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.
През 2008 г. за издръжка на НСД и на академичните
центрове,
поддържани съвместно със студентски организации, които се помещават в
сградата на НСД са разходвани 198 996 лв. Тази сума включва
направени
разходи за вода, горива, енергия /29 273 лв./, платени данъци и такси / 107
лв./, материали / 54 293 лв./, външни услуги / 110 556 лв./
и др. в т.ч.
застраховки - 4 767 лв.
За финансово подпомагане на дейности на
студенти и студентски
организации и за реализиране на публични изяви на студенти
през 2008 г.
НСД е разходвал 43 900 лв.
Разходите по функционирането на НСД от сметки за
вода, ел.енергия и
отопление през зимата до дейностите в областта на образованието,
науката и
културата и възнагражденията на служителите на НСД, чиято численост беше
изменена от 6 щатни бройки на 5 щатни бройки / С ПМС Ме 154/02.07.2008
г.,
обн. ДВ бр.61 от 08.07.2008 г. /- се
покриваха със собствени средства. НСД
продължи да подпомага помещаващите се в сградата му студентски формации,
които плашат само телефонните си разходи.
През 2008 г. бяха изпълнени всички залегнали в
програмата на НСД
студентски мероприятия и инициативи както и други прояви,
предложени от
студенти през годината, които НСД е подкрепил като
съорганизатор.

!!елогодишна 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.

и

4. Осъществяване на театрални спектакли и обучителни студийни курсове,
провеждани от Театър - студия “Студентина”, Академичен хор „Ангел
Манолов” и Академичен фолклорен ансамбъл към НСД, във връзка с което се
поддържа в добро състояние и обновява гардероба на НСД и неговия

инвентар.

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 и битово и хигиенно обезпечаване
функционирането на сградата.
7. Предоставяне на информация на студентите от цялата страна за дейността,
статута и историята на НСД, за действащите в дома академични центрове и
художествени формации, както и за услугите, които могат да бъдат ползвани,
ще продължи да се осигурява на интернет страницата на НСД
нпр://шшш.зшс1етьоцзе.ьв.
През 2008 г. продължи да функционира системата от публични
центрове, студия и кабинети в НСД , на основата на която съвместно с НСД,
се развиват дейности в областта на изкуството, културата, образованието и
науката и се предлагат различни видове услуги.
През 2008 г. следните студентски организации съвместно с НСД
продължиха да поддържат функционирането на публичните центрове, студия
и кабинети в сградата на НСД:
. Националното представителство на студентските съвети / ЪШСС /
организира и поддържа Национален център за студентско сътрудничество;
. Националната студентска конфедерация / НСК / организира и поддържа
Академичен център за европейска интеграция;
. Българският студентски съюз / БСС / организира и поддържа Национален
център за социални проекти и Кабинет за работа със студенти в
неравностойно положение;
: Студентското общество за компютърно изкуство / СОКИ / организира и
Център за компютърно изкуство, Национален студентски
поддържа
Интернет център, Информационно издателски център;
- Международното сдружение на студентите икономисти /НССОО АИЕСЕК
България/ организира и поддържа Център за професионално развитие на
студентите икономисти;
Регионалният
.
център на Балканите за университетски театър/РЦБУТ/
организира и поддържа Студентски център за театър и сценични изкуства;
. Студентското общество за компютърно изкуство / СОКИ / и Национален
научен експедиционен клуб / ННЕК / „ЮНЕСКО” организират и

-

и

.
.
.

Международен център за програми в областта на
поддържат
образованието, науката и културата;
Академичното дружество за международно развитие / АДМР / и Фондация
“Общество и информация” организират и поддържат съвместно Център за
международно студентско сътрудничество.
Академичният център за подпомагане дейности на студенти и студентски
организации в областта на европейската интеграция, науката и
образованието, поддържан от Международното висше бизнес училище
Академичният център за
подпомагане на студенти и студентски
областта
в
на студентския спорт, туризъм и отдих, поддържан
организации
от Българския младежки съюз

Приоритетни дейности през 2008 г. за НСД бяха:
0

.
.

Организиране, подпомагане и популяризиране на дейности свързани с
евроинтеграцията и 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, 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.

През 2008 г. НСД осъществи значителни за българското студентство
дейности и проекти, които бяха финансирани със средства от собствени
приходи на НСД.
В настоящия доклад са отразени дейностите на академичните центрове,
поддържани от НСД и студентски организации. Отбелязани са съвместните
дейности и проекти, осъществени в сътрудничество с други граждански
сдружения, студентски формации и институции.
Подкрепените от НСД студентски дейности бяха от национален и
международен характер, както и местни прояви на студенти от различни
региони на страната.
През цялата година се предоставяха зали за репетиции, изложби,
литературни четения, представления и концерти на студентски и младежки
формации в областта на театъра, изкуството, образованието, музиката и
танцовото изкуство, според седмичния график на НСД.
Гардеробът на НСД обслужваше спектаклите и проявите на Академичен
хор „Ангел Манолов”, Академичен фолклорен ансамбъл, Театър-студия

“Студентина”, както

и

отделни изяви на други студентски формации, свързани

с други области на културата и образованието.
НСД събра и предостави информация за студентски културни прояви, за
конкурси, стипендии за намиране на работа и др.

през 2008 г. Националният студентски дом остана част от
европейската система на информационните центрове “ЕПКОВЕЗК” със
седалище в Брюксел, подпомаган от програма” Младеж” на Европейския
съюз. Членуването в тази организация позволява систематичен достъп до
базата данни на “ЕПКОВЕБК”, притежаваща огромно количество студентска
и младежка информация и нейното събиране и разпространение за широк кръг
български потребители от страна на Националния студентски информационен
център.
И през 2008 г. интернет сайт на НСД предоставяше информация на
студентите от цялата страна за предлаганите в НСД възможности за участие в
студентски дейности и инициативи.
През 2008 г. се проведоха следните мероприятия и съвместни
инициативи между НСД и студентски организации:
И

Януари

- Информационна

кампания за Договора от Лисабон, проведена от НСД и
Национална студентска конфедерация - Академичен център за европейска
интеграция;
- Разработване на онлайн база данни и ресурсен сайт “Виртуален център за
гарантиране на качеството” в сектора на младежко кариерно консултиране;
- Проект „Дипломиране без граници” - обхваща текущо събиране и
обобщаване на актуална информация, касаеща възможностите за следване на
български студенти в чужбина. Предоставената информация съдържа:
специалности; стойност на годишната такса; възможности за разсрочено
плащане; условия за настаняване; възможности да стипендия и др.
- Проучване, издадено на английски език “Епсоигазтп3 зшоет ргоГеззЕопа!
оттепгаттоп изтпз тооет тесппо103у” по международен младежки проект с
участието на 6 организации от 4 европейски държави;
- Организиране на семинар и тест уъркшоп на тема: “МОБЕР » Електронно
портфолио
иновативен метод за обучение и професионално развитие на
студенти и ученици”;
- Дългосрочен международен проект за създаване на интерактивни игри,
образователни материали за деца и онлайн обучения на тема “ Уолш
соштцпйсатйпгоп НШ-АШЗ;
- Изработване рекламни материали за популяризиране дейността на НСД;

-

Февруари
- Организиране на обучения и семинари на студенти и младежи за получаване
на знания и придобиване на умения в областта на новите технологии

-

графична обработка, дизайн, предпечат, проектиране, изготвяне на
и начини за презентиране, запознаване с принципите на
презентации
електронното правителство и електронните услуги;
- Участие в дългосрочен проект “МОЗЕР” в подкрепа на преодоляване
проблема с незавършващи средно образование младежи, налускащи училище;
- Проект „Работещите студенти”, насочен към оказване на подкрепа на
работещите студенти при ориентирането, търсенето и намирането на работа в
периода на студентстване. Осъществяване на посредничество с работодатели,
предоставяне на информация за възможности за почасова работа;
- Участие на Академичен хор „Ангел Манолов” със съдействието на НСД в [вия арт форум, проведен в България пред жури с членове от 7 европейски
страни;
- Подготовка на спектакъл от Регионалният център на Балканите за
университетски театър/РЦБУТ/- Студентски център за театър и сценични
изкуства, със съдействието и подкрепата на НСД, вдъхновен от танцовото
изкуство .,Пой”, за който студентите се обучават на техники на движение с
различни инструменти на танца * „Рой” „зшт- огнени ветрила и др.

Март
Организиране и провеждане на обучителен семинар по проблемите и
перспективите за развитие на висшето образование, проекта на Закон за
студентското кредитиране и моделите на финансиране на висшето
образование * от 10.03. до 12.03.2008 г.;
- Организиране на среща по дългосрочен проект за използването на
мултимедията и електронно портфолио при кариерното консултиране на
младежи;
- Създаване на „горещ телефон” за студенти в неравностойно положение, на
които ще отговарят специалисти психолози;
- Направа на записи и филм за телевизия „7 дни” и „ТХ/2” за Академичен хор
„Ангел Манолов”;
- Национален проект ”Единство в различията 3”, изпълнен от НСД и НССОО
АИЕСЕК България, Център за професионално развитие на студентите
икономисти.
Период на осъществяване: Февруари - Април и Октомври Декември 2008
-

-

Цел на проекта: Да подбере и да ангажира студенти от чужбина на доброволни
начала с цел водене на класове по теми свързани с ЕС, културни различия,
презентационни умения, комуникационни умения, умения за ефективно
управляване на личното време, умения за целеполагане и др.
Събития: Откриваща конференция Март 2008
Закриваща конференция - Декември 2008
Обхват: В проекта взеха участие студенти от Университети в София, Пловдив.
Велико Търнво, Свищов; корпоративни представители, студенти от ЕС.
Общия брой чуждестранни студенти, участвали в проекта: 10 /Китай,
Армения, Украйна, Турция, Мексико, Литва, Индия, Япония/ ;
- Печатна промоционална листовка по проект “еРопГоНо 4УР”, издадена от
НСД и Студентско общество за компютърно изкуство / СОКИ / Информационно издателски център;
- „Спортът-помощ при превенцията от стрес”
провеждане на разяснителна
кампания за ползите от поддържане на добра спортна форма. Създаване и
разпространение на няколко здравословни режима на живот. съобразени със
студентския живот и финансовите ограничения на студентите. Провеждане на
образователна кампания за вредата от стреса и възможните начини да се
предпазим от негативните последствия;
- Подготовка от Регионалният център на Балканите за университетски
театър/РЦБУТ/- Студентски център за театър и сценични изкуства, със
съдействието и подкрепата на НСД на спектакъла „Сергей”. За целта беше
проведен двуседмичен уъркшоп / работно ателие по съвременни танцови
техники /, проведен от госта на студията словенския хореограф Юри Коняр.
Предпремиерата на спектакъла бе представена в Национален студентски дом
на 12.03.2008 г., а премиерата
на 13.03.2008 г, в театрална работилница
„Сфумато”, където постановката е част от регулярната месечна програма на
театъра;

,

-

-

,

Ап ил
Организиране и провеждане на международна конференция на тема
„Европейската политика на добросъседство”, от 11.04.2008 г. до 12.04.2008 г.;
- Национален проект ”Бизнесът в действие 3”, изпълнен от НСД и НССОО
АИЕСЕК България, Център за професионално развитие на студентите
икономисти през м. април 2008.
Цел на проекта: 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
стартираш бизнес.
Събития: Бизнес симулации - Април 2008
Обхват: В проекта взеха участие студенти от Университети в София, Пловдив,
Велико Търнво, Свищов, Варна и Благоевград; корпоративни представители,
студенти от ЕС;
- Подготовка на рекламна кампания, относно възможностите за подпомагане
на проекти на студенти и студентски организации по проблемите на: справяне
на студентите със социалната среда; подкрепа на заетостта по време на
следването във ВУ;
здравеопазване и здравословен начин на живот;
международна и регионална мобилност и студентски обмен; екологична
политика; политика за преодоляване на генерационните конфликти и
равнопоставеност на половете;
- Национален семинар за развитие на лидерските умения, София, 2008,
организиран от НСД и НССОО АИЕСЕК България, Център за професионално
развитие на студентите икономисти от 3 до 6 Април 2008.
Цел на семинара: Да провокира у студентите желание за развитие на лидерски
умения, умения за управление на екип. Да предостави на студентите
възможност да получат висококачествени обучения от представители на
бизнес средите.
Обхват: В семинара взеха участие студенти от Университети в София,
Пловдив, Велико Търнво, Свищов, Варна, Благоевград, както и студенти от
Полша; представители на бизнеса и видни интелектуалци;
- Подготовка и организиране на ХХ-то юбилейно издание на международния
форум за компютърни изкуства “Компютърно пространство 2008“
- Участие в две международни обменни програми в областта на
образованието, науката и културата, даващи възможност на над 40 студента да
участват в международни младежки обмени;
- Участие на Академичен хор "Ангел Манолов“ в УП-я Международен хоров
фестивал на студентските хорове в гр. Благоевград - м. април 2008 г. със
съдействието на НСД;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл във фолклорен фестивал
„Софийска пролет 2008 г.””със съдействието на НСД;

Май
Национална конференция, организирана от НСД и НССОО АИЕСЕК
България, Център за професионално развитие на студентите икономисти от
до 4 май 2008.
-

1

Цел на конференцията: Да предаде знания на студентите за съвременните
практики на корпоративно планиране и целеполагане.
Обхват: В конференцията взеха участие студенти от Университети в София,
Пловдив, Велико Търнво, Свищов, Варна, Благоевград, както и студенти от
Полша; представители на бизнеса;
- Участие на АХ „Ангел Манолов” със съдействието на НСД в
Международния хоров фестивал в гр.Серес Гърция;
- Предоставяне на безплатни консултации за младежка информация и
кариерни услуги;
- Поздравителен концерт на АХ „Ангел Манолов” за 45-годишнината на ИЧС
в аулата на СУ „Св. Климент Охридски”със съдействието на НСД;
- Честване на Деня на Европа 9 май;
- Проект „Чрез предприемачество към стимулиране на заетост”. Проектът
цели да насърчи наскоро дитшомиралите се студенти да стартират собствен
бизнес чрез предоставяне на консултации и съвети и провеждане на
мотивационни занятия;
- Организиране и участие на българска студентска делегация за участие в
празненствата по повод 60-години от Европейския конгрес в Хага, Холандия,
от 23.05. до 25.05.2008 г.;
- Участие на Академичния фолклорен ансамбъл в международен фолклорен
фестивал „Нишавски хоровод” в гр. Драгоман със съдействието на НСД;
- Участие на Регионалният център на Балканите за университетски
театър/РЦБУТ/ със спектакъла „Сергей“ като гост на фестивала за съвременен
танц, театър, кино и видео арт „Риии1е1е5йуа1” в гр. Бургас, организиран от
Сдружение Танц БГ, със съдействието и подкрепата на НСД;

-

,

Юн и
- Организиране и провеждане от НСД и Народно читалище „Цар Борис 111”,

със съдействието на Клюб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи”, на културнообразователна инициатива традиционен годишен концерт на пианистите от
Музикалната лаборатория „Р11.1).” на 05.06.2008 г. в зала „Галерия”;
- Формиране на българска делегация за участие в организираната от ЕП
гражданска Агора за промените в климата от 12.06.2008 г. до 13.06.2008 г.;
- Тържествен концерт по случай 75 години АХ „Ангел Манолов” в зала
„България" със съдействието на НСД;
- Инсталиране на техника и нови версии на софтуер за предпечатна подготовка
и развоен софтуер за мултимедия от СОКИ, Информационно-издателски
център и със съдействието на НСД;

,

Провеждане на Кръгла маса и дискусия с участието на експертния съвет към
КРСНП и представители на Министерство на труда и социалната политика,
Министерство на икономиката, Народното събрание и Държавната агенция за
младежта и спорта, относно приемане на специална рехабилитационна
програма за временна и почасова заетост на студенти с различна степен на
инвалидност по време на обучението;
- Подготовка на специалисти по развоен софтуер за мултимедия (СВ базирана
и уеб-базирана мултимедия);
- Подготовка на интерактивен модул за обучение по подготовка на проекти по
оперативна програма „Човешки ресурси”;
- Участие на РЦБУТ -Студентски център за театър и сценични изкуства,
Театър-студия „Студентина”, със съдействието и подкрепата на НСД, на
фестивала „Шеста тайог зе Зат Сива ” в Барселона, Испания, със спектакъла
„Кибритлии”. На фестивала студентите от студията имаха възможност освен
изкуството на танца с огън, да споделят и част от българските традиции в
рамките на интеркултурна вечер. проведена от организаторите на фестивала;
-

Юли
- Организиране и провеждане на семинар на тема „Предстоящите промени в

Наредбата за ползване на студентските общежития и столове” и анкетно
проучване в университети в страната, стопанисващи студентски общежития м. юли, гр. София;
- Организиране и провеждане на 28.07.2008 г. на дискусия „България след
доклада на Европейската комисия”;
- Участие на АХ „Ангел Манолов”, със съдействието на НСД в концерт в зала
„България”, посветен на празника на САЩ - 4 юли;
- Национална среща, организирана от НСД и НССОО АИЕСЕК България,
Център за професионално развитие на студентите икономисти от 18 до 20 юли
2008.
Цел на конференцията: Да предадае знания на участниците за съвременните
практики за лидерство и управление, както и функционални знания, нужни им
за изпълняване на дейността им.
Обхват: В конференцията взеха участие студенти от Университети в София,
Пловдив, Велико Търнво, Свищов, Варна, Благоевград, както и студенти от
Полша, Русия и Румъния; представители на бизнеса;
- Участие в планирането, организирането и провеждането на валоризационна
конференция по проект за гарантиране на качеството при кариерното
консултиране на младежи, с участие на експерти в областта на образованието,
кариерното консултиране и гарантиране на качеството в Професионалното

образование и обучение (ПОО) - представители от 8 Европейски държави.
сред които Великобритания, Ирландия, Финландия, Словакия, Литва, Испания
и др;
- Организиране и провеждане на семинар и дискусия на тема „Спорт и
туризъм за свободното време на студентите”, София
- Провеждане на конкурс за набиране на нови проекти в областта на
компютърните изкуства / компютърни филми, шиш! арт проекти, музикални
СВ-та, мултимедийни арт проекти / и финансиране на одобрените проекти;

Август
Провеждане на Летен университет от НПСС, Национален център за
студентско сътрудничество със съдействието на НСД ;
- Реализиране от РЦБУТ- Студентски център за театър и сценични изкуства с
подкрепата и съдействието на НСД на спектакъла „Пеперудите всъщност са
изтребители”. Спектакълът бе номиринан за дебютен спектакъл на
театралните награди „Икар”2009;
- Организиране на срещи, обучителни семинари и дискусии за популяризиране
на добрите европейски практики в областта на организираните дейности за
свободното време на студентите;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл във втория тур на националния
преглед на танцовата самодейност със съдействието на НСД;
- Участие на АХ „Ангел Манолов” със съдействието на НСД, в
международния хоров конкурс в гр. Нюшател Швейцария и класиране на 4то място.
-

-

Септември
Международна конференция за организационни умения, от 19 до 21
септември 2008.
Цел на конфернцията; Да предаде знания на студентите за основни практики
на управление на екипи и организационни процеси. Да предаде знания и
умения на студентите в обласста на продажбите, организиране на локални
проекти, бюджетиране и др.
Обхват: В конференцията взеха участие студенти от Университети в София,
Пловдив, Велико Търнво, Свищов, Варна, Благоевград, както и студенти от
Полша, Македония и Хонг-Конг; представители на бизнеса;
- Стартиране на цикъл от беседи, лекции, анкети, филми, с които да бъдат
популяризирани различни форми за подпомагане на студенти, жертви на
-

насилие, проституция, незаконни религиозни движения. Цикълът обхваща
период от м. септември до м. ноември;
- Обучителен семинар за разработване на проекти по програма „Младежта в
действие”, проведен от 23 до 24 септември 2008 г.;
. Провеждане на семинар „Управление на проектен цикъл”. Семинарът
представя всички фази на проектния цикъл зараждане на проектната идея,
разработване на проектно предложение, кандидатстване за финансиране,
сключване на договор за изпълнението му, провеждане на процедури за избор
на външни изпълнители, техническо и финансово изпълнение на проекта,
отчитане и архивиране на проекта, осигуряване на визуализация;
- Изработване на плакат за двадесетото юбилейно издание на международния
форум за компютърни изкуства “Компютърно пространство”;
- Издаване на ръководство “ОиаНту аззцгапсе "ш уощь сагеег сопзшгапсу” на
английски език;
- Изработване рекламни материали за международния форум за компютърни
изкуства “Компютърно пространство 2008”;

,

,

Октомври
- Организиране и провеждане от НСД и АРДУС / Асоциация на родителите на

деца с увреден слух / на вторият етап от проект „Нови начини в
рехабилитацията на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни инпланти” от 12
октомври до 19 декември 2008 г.;
- Старт на европейската кампания „Кой е вашият кандидат за председател на
ЕК” в България от 28.10.2008 г.;
- Изпълнение на дългосрочен проект за развитие на база-данни в областта на
образованието, науката и културата;
- Организиране
и провеждане на двадесето юбилейно издание на
международен форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство
2008”;
- Изработване на мултимедиен СВ-КОМ “Компютърно пространство 2008;
- Провеждане от РЦБУТ- Студентски център за театър и сценични изкуства,
със съдействието и подкрепата на НСД, на едноседмичен движенчески
уъркшоп със студенти на студията, 0 гост гръцкият хореограф Костас Михос;

Ноемвди
- Организиране на информационна кампания за популяризиране на дейности,

свързани със студентския спорт, туризъм и отдих- предоставяни услуги и
планирани инициативи за свободното време на студентите;

- Национална конференция, от 13 до 16 ноември 2008.

Цел на конферецията: Да провокира студентите към личностно целеполагане и
изграждане на личностна визия; да предаде знания и умения нужни на
студентите в работата им по планирани местни проекти
Обхват: В конференцията взеха участие над 170 студенти от Университети в
София, Пловдив, Велико Търнво, Свищов, Варна, Благоевград, както и
студенти от повече от 20 Европейски страни; представители на бизнеса и
неправителствения сектор;
- Организиране на международен семинар по проблемите на младежката и
студентската наркомания ;
- Организиране от НСД и Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” на 29 ноември
на коцерт като част от инициативата „5 усмивки за нашите деца”;
- Подготовка реализацията на нови съвместни проекти в сферата на
компютърните изкуства и съвременни медии с български и международни
младежки и студентски организации;
ДЕКЕИВЕИ

Организиране от НСД и Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” на 2 декември
на литературно четене на стиховете на поетесата Пепа Таракчиева и
издаването от клуба на нейната първа стихосбирка, оценена изключително
високо от читателите на поезия и литературната критика в България;
- Организиране и изпълнение от Национално представителство н студентските
съвети / НПСС / - Национален център за студентско сътрудничество и НСД на
Официална церемония за връчване на Национален приз „Студент на
годината”, под патронажа на заместник министър-председателя и министър на
образованието и науката доц. д-р Даниел Вълчев и провеждане на концертспектакъл по случай празника на студентите 8 декември;
- Честване на празника на българските студенти 8 декември;
- Отбелязване на Национална седмица за борба с насилието съвместно с други
организации и сдружения, работещи по проблемите на хората с девиантно
поведение;
- Организиране на фотографска изложба от НСД и Клуб ЮНЕСКО „Леонардо
да Винчи” на младия автор Павел Николов. Изложбата е своеобразен отзвук
на организираното представяне на България в Италия през м. май 2008 г. Тя е
естествен израз на двете организации да подкрепят младите по пътя на
образованието и изкуството, в израстването им като достойни и способни.
многопластови личности.
Приоритет в реализираните от НСД и студентски организации дейности
през 2008 г. имаха тези, свързани с актуални теми като европейската
-

интеграция, международното сътрудничество, проблемите И Перспективите за
развитие на висшето образование, проекта на Закон за студентското
кредитиране и моделите на финансиране на висшето образование, промените
В Наредбата за ползване на
студентските общежития и столове И анкетно
в
проучване университети в страната, стопанисващи студентски общежития,
работата с млади хора в неравностойно положение и професионалното
развитие на студентите.
Тенденция в дейността на НСД през 2008 г., която ще продължи и през
2009 г. е разширяване на международните контакти и участието на студенти в
Международни проекти, задълбочаване и разширяване На познанията за
възможностите, които предоставя за българските студенти членството на
България КЪМ Европейския СЪЮЗ, както и приоритетното подпомагане На
студентски инициативи, свързани с ВЪЗМОЖНОСТИТВ за Професионално
развитие, за неформално образование и културно сътрудничество.
Реализираните през 2008 г. дейности
утвърждават Национален
ДОМ
като
студентски
модерно академично Средище за реализиране на проекти
и инициативи от и за българските студенти ОТ цялата страна.

