ПРОГРАМА
ЗА

двйноститв НА НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ дом
ПРЕЗ 2006 ГОДИНА

През 2006 година Национален студентски дом /НСД/ ще продължи
развитието и дейността си като модерно академично средище за осъществяване
на програми и проекти от и за българските студенти.
Нормативната база, въз основа на която НСД извършва своята дейност са
ПМС На 65 от 5 април 1999г. и Правилникът за устройството и дейността на
Националния студентски дом, публикуван в ДВ бр. 51 от 21 юни 2005г.
Приоритет в дейността на НСД като юридическо лице - второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на образованието и
науката е през 2006 г. е тя да бъде организирана освен самостоятелно И в
условията на активно съвместно сътрудничество със студентски организации И
формации.
Съвместната дейност между студентските организации, поддържащи
публични центрове, студия И кабинети в сградата на НСД, които са
самостоятелни юридически лица, през 2006 г. ще бъде 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 2006 г. ще бъде поддрЪжката И
модернизацията на материалната база, оптималното и използване И ефективно
управление на всички ресурси които са условие за осигуряване на благоприятна
среда за развитие на студентски дейности.

ЦЕЛОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ
Дейността на НСД се развива на базата на дългосрочни и краткосрочни
проекти и дейности на НСД.
Дългосрочните дейности на НСД за 2006 г, са следните:

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
4. Поддържане и обновяване с материали за дейността на НСД на уеб сайта на
НСД/ шишзшоепгпоцзере-А
5. Осъществяване на театрални спектакли и обучителни студийни курсове,
провеждани от Театър - студия “Студентина” съвместно с НСД.
6. Съдействие при провеждането на семинари и конференции на студентски
организации.
През 2006 г. в НСД ще продължи работата си структурата от публични
центрове, студия и кабинети, поддържани съвместно между НСД и студентски
организации.
В изпълнение на договорите за съвместна дейност между НСД и студентски
организации през 2006 г. в сградата на НСД ще продължат 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
поддържан от Представителството на студентските съвети;
. Център за професионално развитие на студентите икономисти , организиран
и поддържан от НССОО АИЕСЕК България ;
. Студентски център за театър и сценични изкуства , организиран и
поддърЖан от Регионален център на Балканите за университетски театър;
1.

,

.

Международен център за програми в областта на образованието, науката и
и ННЕК
културата, организиран и поддържан съвместно от СОКИ
ЮНЕСКО;
0 Център за международно
студентско сътрудничество, организиран и
поддържан СЪВМССТНО ОТ ЗКаДВМИЧНО дружество за Международно развитие И
Фондация “ Общество и информация”.
ВЪВ връзка С поддръжката, ОПЕЗВННСТО И развитието на материалната база на
НСД през 2006 г. ще бъдат извършени следните дейности, гарантиращи
оптималното функциониране на сградното пространство:
. Осигуряване на постоянна рецепция на сградата и общите помещения от
лицензирана охранителна фирма;
. Битово и хигиенно обезпечаване функционирането на общите площи в
сградата;
. Поддържане в добро състояние и обновяване на гардероба на НСД и неговия
инвентар;
. Извършване на годишна инвентаризация на имуществото на НСД;
В сградата на НСД се планират да бъдат извършени частични ремонтни
дейности и поправки през 2006 г.:

.

0

.
0

.

Частични поправки на покрив
Частични поправки на ел. инсталация на 1У-ти етаж и подмяна на ел.табло
Поправка на дюшеме
Боядисване на зали в НСД
Частична подмяна на дървена дограма с РУС

МЕСЕЧНИ ПРОГР МИ

Янаи
Разработване на секции от он-лайн база данни и интерактивни игри, свързани
конституцията на Република България „Конституция за деца” - СОКИ,
Център за компютърни изкуства;
- Участие в координационна среща по
международен проект „Е-Еатев:
Етрошеттщ; уоцгн шогК” за разработка на мултимедийни игри и инструменти в
помощ на младежката работа СОКИ, Приемна и библиотека на Национален
студентски информационен център и Национален студентски Интернет център;
с

,

Февщади
Дългосрочен международен проект за създаване на интерактивни игри и
образователни материали за деца на тема „УошЪ соттиптсаппв оп Н1У-АЮБ”
* СОКИ ННЕК ЮНЕСКО, Международен център за програми в областта на
образование, науката и културата;
* Участие в
дългосрочен проект „РАВВ * Реоааогу Гог загатват; [Не (1131151!
(Пк/Ше” СОКИ, Национален студентски Интернет център;
-

-

-

Маши
Концерт на Академичен хор „Ангел Манолов” в Народното събрание по повод
Националния празник на РБългария 3-ти март;
- Участие на Академичен хор "Ангел Манолов“ в „Нова българска музика” - 21
март 2006 г. в зала "България" ;
- Издаване на проучване „Ех1зйп3 %атез тн уощн шогк ана теб 05 е-датез” *
СОКИ, Национален студентски Интернет център;
- Образователен сайт за деца „Конституция за деца” * СОКИ, Международен
център за програми в областта на образование, наука и култура;

-

Апдил
Участие на Академичен хор "Ангел Манолов" в У-я Международен хоров
фестивал на студентските хорове в гр. Благоевград - М. април 2006 г. ;
- 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
СОКИ, Център за компютърни изкуства 2006 год.;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл в фолклорен фестивал
„Софийска пролет 2006 г.”
-

,

Май
Обменни програми за летни бригади за студенти / ЮНЕСКО организира над
3000 летни обмена /;
- Проучване дейността на български и международни младежки организации
СОКИ, Национален студентски информационен център и Национален
студентски Ивнернет център;

-

,

Конкурс „Младите българи в Европа”- Академичен център за европейска
интеграция
- Честване на Деня на Европа 9 май - Академичен център за европейска
интеграция
- Организиране на Дискусия по случай една година от подписването на
договора за членство в ЕС - Академичен център за европейска интеграция
- Международен семинар „Значение на присъединяването на България към
ЕС“-Академичен център за европейска интеграция
-

Юни
Участие в „Ецгореан тесйа ап Беант/Щ” в Онсбрук и представяне на
студентски проекти СОКИ, Център за компютърни изкуства 2006 г.;
Информационна кампания за запознавани на младите хора с „Р1ап В” на
Европейската комисия Академичен център за европейска интеграция
Участия на Академичен фолклорен ансамбъл в международен фолклорен
фестивал в Турция

-

,

-

,

Юли
Участие на Академичен хор ”Ангел Манолов" в Международен хоров
фестивал в гр. Гориция - Италия или Ношатея Швейцария;
- Концерти из страната на Академичния фолклорен ансамбъл
Стара Загора,
Велико Търново, Костинброд, Враца
- Провеждане на Международен обучителен курс „Младежта за устойчиво
развитие: да променим моделите на потребление” - Академичен център за
европейска интеграция
-

,

Авг
-

,

ст
Организиране на младежки обучителен курс на тема „Съвременните
медии и комуникации в подкрепа на младежката работа” СОКИ, НСИЦ
Участие на Академичен фолклорен ансамбъл в първия тур на
националния преглед на танцовата самодейност

,

Октомваи

ш

-

-

Организиране на ХХ/Ш международен форум на компютърни изкуства
„Компютърно пространство 2006” » СОКИ, Център за компютърни
изкуства 2006 г.
Участия на Академичен фолклорен ансамбъл в международен фолклорен
фестивал в Германия

Ноември
Участие на Академичен фолклорен ансамбъл в международния фолклорен
фестивал „Нишавски хоровод”
-

Декември
Честване празника на българските студенти 8 декември
Международен тренинг курс за младежки и студентски лидери
център за европейска интеграция
-

-

Академичен

Годишната програма на дейностите на НСД през 2006 г. е съставена
съвместно от НСД и студентските организации на базата на направени от
ръководителите на академични центрове писмени предложения за студентски и
младежки дейности и мероприятия, които да бъдат включени в програмата и да
бъдат реализирани съвместно между НСД и студентски организации през 2006
г.

Конкретните дати на проявите се уточняват не по - малко месец преди
тяхното провеждане,
НСД и ръководителите на академичните центрове (: възможно да внасят
промени в датите на провеждане на съответно мероприятие, ако това се налага,
както и да включват и други студентски инициативи за 2006 година.

