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УТВЪРДИЛ: 

      ДИРЕКТОР НА НСД 

      (ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ) 

 

РАБОТНА ПРОГРАМА НА НСД ЗА 2020 г. 

 

Националният студентски дом (НСД) е институция от системата на 

централната изпълнителна власт на Република България, която провежда 

държавната политика в полза на студентите в извънучебно време чрез 

организацията и провеждането на дейности на местно, национално и 

международно ниво в следните направления: 

 

 Взаимодействие с национални и международни организации; 

 Европейско сътрудничество и активно гражданство; 

 Социални проекти и подпомагане на студенти в страната и чужбина; 

 Кариерно и личностно развитие, в т.ч. улесняване на достъпа до пазара 

на труда и насърчаване на предприемачеството; 

 Програми и проекти в областта на образованието, науката и културата; 

 Неформално образование и продължаващо обучение; 

 Дигитални изкуства и дигитални технологии; 

 Сценични изкуства, в т.ч. театрални, певчески, танцови; 

 Информационно осигуряване и издателска дейност; 

 Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време. 

 

В условията на липса на бюджетна субсидия за развитието на 

организационна и творческа работа, през 2020 г. НСД ще продължи да 

развива и реализира разнообразни проекти за студентите и младите хора, 

инициирани както от ръководството на институцията, така и от партньорски 

обществени, културни и академични организации, от студентите и 

националните студентски организации, чиито предложения за инициативи 

съставляват неразделна част от договорите за съвместна некомерсиална 

дейност и поддръжка на Центрове за студентски услуги в сградата на НСД.  

НСД ще координира и подпомага приоритетно в рамките на работната си 

програма организацията на посочените по-долу инициативи, както и на други 

проекти, подадени и утвърдени по надлежния ред през годината. 
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А./ СЪБИТИЯ В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

ГОЛЯМАТА ЗАЛА НА НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ  

 

Събитията се организират регулярно в контекста на кампанията за 

възстановяване и включват: изложби, концерти и постановки на млади 

артисти в Камерна зала „Академик“, тематични празнични базари с участието 

на студенти от Национална художествена академия в Централното фоайе; 

пърформънси и заснемане на видео-клипове на млади творци в Голямата зала 

на НСД; камерни представления и акустична музика на балкона на големия 

салон /зала „Реплика“/; творчески изяви по случай Деня на Студентския дом; 

връчване на традиционните годишни награди за принос към развитието на 

Студентския дом на името на „Стилиян Чилингиров“  и други инициативи с 

обществен характер. 

Сред най-амбициозните и иновативни проекти попадат серия от 

интерактивни представления „Life time” на театър-студия „Студентина“ с 

танцово-театрални миниатюри в залите на Студентския дом и „site specific” 

инсталации извън столицата; кампания за студентски театър „Театрална 

совалка“, съвместно с Университетски театър на Нов български университет; 

сетивен театър „Design Labirint“, съвместно с „Design Studio“, студентска 

интерактивна изложба „Божествената естетика“, видео-музикални проекти на 

млади таланти от телевизионния формат “Гласът на България“, както и 

партньорски творчески инициативи, реализирани с подкрепата на програма 

„Култура“ на Столична община и програми на Министерството на културата 

за подкрепа на млади творци, в т.ч. интерактивен дигитален пърформанс 

„Ехо“ на сдружение „Конклав“, проект „В търсене на свързващи нишки“ на 

фондация за изкуство и култура „Пространства“, постановката „Отело – 

гибелта на идеалиста“ на студентски колектив от НАТФИЗ и други. 
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Б./ ОБЩЕСТВЕНИ, АКАДЕМИЧНИ И КУЛТУРНИ ИЗЯВИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Взаимодействие с национални и международни организации: 

 Домакинство на Общо събрание на студентските съвети в Р. България; 

 Домакинство на регулярни образователни и културни мероприятия по 

инициатива на международната хуманитарна организация „Ротари“, 

международната младежка камара J.C.I., Българската Чийвинг 

Асоциация, част от глобалната чийвинг схема на правителството на 

Великобритания, Българската музикална асоциация, A.B.L.E. и други 

партньори на НСД с които институцията поддържа отношения;  

 Обмяна на информация и опит с външни центрове и партньори и 

създаване на възможности за изпращане на студенти, студентски 

лидери и младежки работници за участие в международни фестивали, 

конференции, семинари, в т.ч. в обявените от Националната студентска 

конфедерация събития в Брюксел, Страсбург, Загреб, Триест, Грац, 

Хамбург и др. по график; 

 Провеждане на международен семинар „Мобилната дигитализация на 

културното наследство - участие на университетите и училищата”. 

Европейско сътрудничество и активно гражданство: 

 Отбелязване на пан-европейски чествания, в т.ч. Деня на Европа и и 70-

та годишнина от Декларацията на Робер Шуман, Европейския ден на 

езиците, Световния ден на околната среда и др.; 

 Отбелязване на Международния ден на студентите чрез организирането  

и провеждането на международен семинар за младежки и студентски 

лидери под егидата на Националната студентска конфедерация; 

 Домакинство на семинар  „Да подобрим европейската демокрация”; 

 Международна среща по линия на платформата „Together.eu”; 

 Организиране на българска делегация за участие в годишната 

конференция на Международното европейско движение. 
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Социални проекти и подпомагане на студенти в страната и в чужбина: 

 Информационна кампания на Асоциацията на българските училища в 

чужбина относно популяризирането на възможностите за образование в 

страната, в т.ч. чрез подпомагане по стипендиантски програми; 

 Промоционална кампания на AIESEC относно на възможностите за 

доброволчески стажове в чужбина, както и домакинство на семинари за 

желаещите да се възползват от тази възможност у нас; 

 Целогодишна програма на ННЕК ЮНЕСКО за предоставяне на 

подкрепа на лица от уязвими групи и в риск от социално изключване да 

продължат своето обучение във висшите учебни заведения;   

 Посещение по периферни региони от експерти на С.О.К.И. и 

организиране на консултации и обучителни семинари за новите 

технологии и професии, тенденциите на пазара на труда и др. 

Кариерно и личностно развитие, в т.ч. улесняване на достъпа до пазара 

на труда и насърчаване на предприемачеството: 

 Консултации на студенти и лидери на младежки и студентски 

организации на тема младежка информация и проекти, кариерно 

развитие и др., в т.ч. обновяване на съществуващи и създаване на нови 

обучителни материали, бази от данни,  мобилни приложения; 

 Превод, адаптация и разпространение на материали за ролята на 

изкуствения интелект в кариерното ориентиране; 

 Подготовка и провеждане на четвъртото годишно издание на семинара 

на Студентското общество за компютърни изкуства (С.О.К.И.) „Нови 

тенденции в кариерното консултиране”; 

 Организиране на международен обучителен курс по проект „DigiAI“ от 

страна на С.О.К.И. с международно участие; 

 Логистична подкрепа при организирането на националните форуми на 

AIESEC в България „Бизнесът в действие“ за скъсяване разстоянието 

между младежите и бизнеса чрез обучения и симулации и “Youthspeak 

Forum“ за ангажиране към глобалните цели за развитие. 



5 

www.studenthouse.bg 

 

Програми и проекти в областта на образованието, науката, културата: 

 Национален конкурс „Носители на просвета“ - м. май / юни; 

 Национален приз “Студент на годината” - м. декември; 

 Изложба-конкурс „Студентска фотография“, съвместно с Обществото 

към Представителния кино и фото клуб при ЦСДК - м. декември; 

 Годишни награди за студентско литературно творчество, съвместно с 

Обществото към КМПС „Д. Дебелянов“ - м. декември; 

 Целогодишно предоставяне на възможности за трупане на практически 

познания в множество сфери на научната дейност, посредством 

реализацията на студентски и академични научни експедиции по 

програма на ННЕК ЮНЕСКО. 

Неформално образование и продължаващо обучение: 

 „Отворен университет“ – цикъл - лекции, обучения и семинари под 

егидата на студентски, академични и обществени организации, в т.ч. 

работилници и майсторски класове, водени от утвърдени творци като  

семинар “Кинетичните вериги в човешкото тяло” с гост-лектор Иво 

Савов, организиран от ТС „Студентина“; 

 Образователни семинари за валидиране на самостоятелното учене; 

 Участие в международни проекти по програмa „Erasmus+“ за 

съвременните медии и подходи в неформалното учене, в т.ч. за 

разработка на онлайн модули, базирани на ECVET, и разработка на 

обучителни материали (LMS, игрови матерали и др.) по международен 

проект „DigiAI“; 

 Домакинство на „Тех хъб за социално предприемачество“ – обучителен 

проект на Лаборатория за интерактивни и медийни програми с 

подкрепата на Националната програма за младежта. 
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 Компютърни изкуства и дигитални технологии: 

 Подготовка и провеждане на международен форум за компютърни 

изкуства „Компютърно пространство”, организиран ежегодно от 

С.О.К.И. – computerspace.org; 

 Обучителен курс относно оценка на информацията и фалшивите 

новини за лидери на студентски организации и младежки работници; 

 Семинар на тема „Новости при виртуалните среди и дигитализация на 

културното наследство“; 

 Разработка на материали за дигитализация на книжното и материалното 

културно наследство. 

Сценични изкуства, в т.ч. театрални, певчески, танцови: 

 Участие на Академичен хор „Ангел Манолов“ в организацията и 

провеждането на следните форуми: „Нова българска музика”, зала 

„Филип Кутев” на Съюза на българските композитори; Празничен 

концерт за 3 Март; Поздравителен концерт към катедра 

„Ортодонтия“; Концерт в гр. Свищов по повод Деня на Славянската 

писменост и култура; Концерти по повод Тържествено връчване на 

дипломи във висши учебни заведения; Участия в празници на 

Столичните общини: „Средец“, „Оборище“, „Красно село“, „Люлин“.   

 Участие на Вокална формация „Дилмана“ в организацията и 

провеждането на следните форуми: Концерт, посветен на деня на 

жената; V-ти Национален преглед на любителските народни хорове и 

групи за обработен фолклор „Ганчо Михов” с. Първомайци, общ. 

Горана Оряховица; VII Национален фолклорен фестивал „Лазарица“ – 

Елин Пелин; Пето издание на „България пее” - инициатива на 

Български хоров съюз; XX - ти Юбилеен Международен фолклорен 

фестивал "Нишавски хоровод - Драгоман" 2020 г.; Международен 

фолклорен фестивал „PISPALAN SOTTESI”- гр. Тампере Финландия; 
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Летен международен фолклорен фестивал – гр. Белград, Сърбия; 

Международен фолклорен фестивал "Малешево пее и танцува" с. 

Микрево, общ. Струмяни; XIV Национален фестивал на любителските 

хорове и групи за народно пеене. 

 Участие на Академичния фолклорен ансамбъл в организацията и 

провеждането на следните форуми: Национален преглед на 

фолклорните ансамбли на България; 2-ри самостоятелен концерт с 

цел набиране на средства за възстановяване сцената на НСД на 

сцената в Дома на транспортните работници; Международен 

фолклорен фестивал „Приморско”; международен фолклорен 

фестивал SCCIFAF 2020 - Surabaya, Индонезия; празници на духовите 

оркестри „Дико Илиев”, гр. Оряхово; „Бобен фест“, с. Радуил; 

„Влайкови дни”, гр. Пирдоп; творчески лагер-школа. 

 Участие на Театър-студия „Студентина“ в организацията и 

провеждането на следните форуми:  поредица от концерти на тема 

световна музика “World Music” и традиционни фолклорни концерти с 

български народни инструменти; конвенция за перформативни 

изкуства в сферата на съвременният цирк; проект „Българска 

танцова платформа“; проект “Композиране в реално време“ – „The 

Place of It / Пространство и въображение”; постановки на 

авторските представления „Brigh eye” и „INlightened” на външни 

сцени. 

Информационно осигуряване и издателска дейност:   

 Публикуване на видео подкаст „Менза Академика“ - целогодишно; 

 Издаване на бюлетин, съдържащ информация за събития и 

възможности от интерес за студентите и младите хора – ежемесечно; 

 Разпространение на информационна брошура и др. материали за 

Студентския дом, в т.ч. на кариерни форуми и по университети; 

 Доизграждане на книжния фонд на Студентската библиотека на НБУ.  
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Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време: 

 Реализация на „Зимен университет“ на НПСС, Боровец – м. март; 

 Реализация на „Летен университет“ на НПСС, Албена – м. август; 

 Подкрепа за реализацията и включването на млади творци в 

международния младежки фестивал „Музите“, гр. Созопол; 

 Кампания „Студенти помагат на студенти“ на ESN „Еразъм Студентска 

Мрежа“, базирана на шест каузи – образование и младеж, култура, 

устойчивост на околната среда, здраве и благосъстояние, социално 

приобщаване, развиване на професионалните компетенции, насочена 

към аудитория от 1200 чуждестранни студенти, обучаващи се у нас; 

 Ежеседмични класове на театър-студия „Студентина“ за танцов театър, 

контактна импровизация, тай чи, „Естествена Физика на Танца“, акро-

йога, групово свирене на барабани в кръг, акробатика, жонглиране, 

съвременен танц и др. 

 

В/ ДРУГИ ИЗЯВИ: 

 

 Редът за предлагане на нови изяви за включване в годишната програма 

на НСД и реализацията им на територията на сградата на Студентския 

дом е представен подробно на сайта на институцията на адрес:  

www.studenthouse.bg/services  

http://www.studenthouse.bg/services

