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Програма
за честване на 70 години 

 от създаването на Студентския дом

 

Дейности и публични прояви, посветени на 70-годишнината на Студентския дом

 

Декември 2002
- Отпечатване на празничен исторически календар за 2003 г., посветен на

годишнината на Студентския дом, на рекламни картички, листовки, предмети и др.;
- Промоция на уебсайта на Национален студентски дом (в рамките на четвъртото

издание на Дните на студентската и университетската книга);
Януари 2003
- Промоциране на празничен исторически календар за 2003 г., посветен на 70-

годишнината на Студентския дом, на материали и предмети, свързани с юбилея;
- Публично представяне на програмата за посрещане на 70-годишнината на

Студентския дом (пресконференция);
- Обявяване на национален студентски конкурс за написване на есе на тема

„Студентите: бъдещето сега“, посветен на юбилея на Студентския дом.
Февруари 2003
- Месец на ежедневни промоции на публичните центрове, студия и кабинети,

функциониращи на територията на Националния студентски дом.
Март 2003
- Издаване и промоциране на юбилеен компактдиск на Академичен хор „Ангел

Манолов“ - по случай 70 години от основаването на хора и посветен на 70-
годишнината на Студентския дом;

- Концерт на Академичен фолклорен ансамбъл, посветен на 70-годишнината на
Студентския дом.

Април 2003
- Поставяне на транспарант на фасадата на сградата на НСД по случай 70-

годишнината на Студентския дом;
- Издаване на юбилеен лист „70 години Студентски дом“;
- Конференция на тема „70 години Студентски дом: история и перспективи на

академичните пространства за образование, наука и култура“.
Май 2003
- ХХVІІІ Национална среща на студентите литературни творци в Шумен с

провеждане на национален студентски литературен конкурс, посветен на 70 години
от създаването на Студентския дом;

- Юбилеен концерт, посветен на 70-годишнината на Академичен хор „Ангел
Манолов“ и издаване на книга - албум по случай годишнината;

- Изложба с архивни и визуални документи „Създателите на Студентския дом“,
придружена с каталог;

- На 30 май - празника на Студентския дом - поставяне на паметна плоча с
признателност към основателите и дарителите на Студентския дом - върху стената на
сградата на пл. „Народно събрание“ № 10;
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- Премиера на сборник със спомени за Студентския дом с текстове на основатели,
дарители, организатори и ръководители на дома като Стилиян Чилингиров, Васил Г.
Янков, Татяна Киркова, Алипи Найденов, Борис Семерджиев, Иван Тодоров и др.

Септември 2003
- Издаване на книгата на носителя на първа награда в Националния студентски

литературен конкурс в Шумен през 2003 г.;
- Копродуциране на спектакъла „Еленово царство“, съвместно с Театър-студио

„Студентина“, посветен на 70-годишнината на Студентския дом.
Октомври 2003
- По случай началото на новата академична година - отчитане и обявяване на

резултатите от националния студентски конкурс за написване на есе на тема
„Студентите: бъдещето сега“;

- Премиера на рекламна брошура на Националния студентски дом.
Ноември 2003
- В Деня на будителите 1 ноември - промоциране на нови книжни и електронни

продукти с автори български студенти;
- Премиера на спектакъла „Еленово царство“, копродукция на НСД и Театър-

студио „Студентина“, посветен на 70-годишнината на Студентския дом.
- Издаване и промоциране на компактдиск на Академичен фолклорен ансамбъл -

посветен на 70-годишнината на Студентския дом;
- Издаване и премиера на сборник с материали от дискусионните форуми,

състояли се през 2002 и 2003 г., с участието и чрез организационната инициатива на
НСД и Академичния център за литература и култура при НСД.

Декември 2003
- Пето издание на Дните на студентската и университетската книга, посветено на

70 години от създаването на Студентския дом;
- Премиера на сборника с най-добрите текстове от националния студентски

конкурс за написване на есе на тема „Студентите: бъдещето сега“;
- Издаване и промоциране на антологията „Поетите на университета. Българска

студентска поезия. 1990 - 2002“.
- На студентския празник - 8 декември - откриване на Студентски клуб на

терасата на Студентския дом: пространство за академични срещи, дискусии,
конференции и престижни публични прояви;

- Тържествен юбилеен концерт, посветен на 8 декември и на 70-годишнината на
Студентския дом с участието на възпитаници на творческите състави на Студентския
дом и студентски творчески формации, филмиране на концерта и излъчването му по
БНТ или по друг телевизионен канал.
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