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Протокол
Днес, 05.07. 2021 г. от 18:00 часа в зала „Галерия“, бе свикано редовно
заседание на Съвета към НСД, съвместно с членовете на Експертната
комисия, в смесена - присъствена и дистанционна форма, чрез размяна на
електронни съобщения между членовете на двата органа, онлайн включване
в дискусията и с присъствие на живо на представители на студентските
организации, изразили желание за това.
Заседанието беше ръководено от г-жа Росица Пенева, поради
възпрепятстване на г-н Даскалов да присъства на живо.
Дневния ред на заседанието:
1. Актуални административни въпроси – юни/юли 2021 г.;
2. Актуални проекти и инициативи;
3. Въпроси по предложение на студентските организации.
По първа точка „Административни въпроси“ през месец юни и
юли:
Г-жа Пенева, информира, че ремонта на зала 310, която има належаща
нужда от смяна на дюшемето, ще започне на 16 юли и ще продължи до края
на месец юли. Информира, че вече е избрана фирма сред няколко подадени
оферти и на избраната фирма е възложено изпълнението по подмяната на
дюшемето в залата.
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Христиан Даскалов, директор на НСД се включи дистанционно и
информира участниците в заседанието:
Тази година няма да може да можем го направим (относно другия
авариен ремонт), защото правим друга голяма инвестиция, целяща да
създаде по-добри условия за Вас като наш фолклорен състав. Както и за
гостите на НСД, разбира се. А именно - нов дървен под на зала 310.
Подът в момента е силно амортизиран и става опасен за ползване с
цел танци поради издутини, потъвания, пирони.
Ето защо трябва да бъде поставена нова настилка - 4 см. дъбово
дюшеме върху съществуващото.
Догодина ще инвестираме още, в циклене и лакиране на зала 304, за
да удължим още малко експлоатационния живот на настилката там.
Междувременно Вие ще може да разчитате при нужда и на
репетиции в зала 310.
Даниела Иванова, член на експертната комисия и представител
на Академичния фолклорен ансамбъл „Иван Тодоров“, дистанционно
сподели:
Здравей.
Благодаря от името на УС на АФА. Зала 310 се нуждае от ремонт
на подовата настилка и е много хубаво, че това ще се случи!
Да, бяхме на Международен фестивал в гр. Приморско, наградиха ни
със златен медал и почетна купа. Хубаво лято. Ние продължаваме
репетиции. Ще участваме идната седмица на Международен Фолклорен
фестивал "Витоша" в София.
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По точка „Предложения“ от дневния ред, в дискусията се включи
дистанционно: Г-н Росен Петков, член на Съвета и председател на
СОКИ, се включи задочно в дискусията и направи предложение за
инициатива по втора точка от дневния ред:
Здравейте,
Наскоро, Румяна Пенчева, ръководител на отдел "Фондове и
литературно наследство" на Националния литературен музей (който
обединява всички музеи на писатели) предложи да направим нещо за 140годишнината на Стилян Чилингиров. Тя е редактор и на внушителните 2
тома "Стилян Чилингиров- Спомени, моите съвременници", излезли преди
две години. Дали да не направим изложба (може и дигитална) и 2-часов
семинар (присъствен) с 4-ма лектори и коктейл, по случай тази годишнина.
Знаят се заслугите на Чилингиров за създаването на Студентски
дом. Може на 25-ти октомври (рождената дата е 26.10) или дори порано. Добре е да се има предвид, че от 27-ми до 30-ти октомври е
"Компютърно пространство". Затова честването и изложбата може да
е в Зала-галерия? Очаква се Студентски дом да покрие разходите, вкл. един
малък коктейл. Ще поканим организациите, Министерството, медии и
т.н. Разбира се, ако преценим, че може да се направи, не е задължително...
Христиан Даскалов:
Прекрасна инициатива, Росене!
Моля Роси да го впише в графика, за да не се забрави или пропусне
датата.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

Ще го направим - аз поемам ангажимента да отчетем повода
подобаващо, но ще споделя повече информация за идеята си до месец. Ще
бъде в контекста на това, което предлагаш.
Аз самият съм в болничен и няма да съм в НСД през м. юли, но поемам
ангажимента да задвижим нещата - можеш да потвърдиш на г-жа
Пенчева.
А двата тома от няколко месеца са част от нашия музеен архив,
изложени са на челно място в библиотечната колекция с издания на
личности, допринесли за създаването и развитието на Студентския дом.
По точка „Актуални проекти и инициативи“ за м. юни и юли:
Г-жа Пенева, представи проекта на Дир. бг в цялост пред участниците
в заседанието, а именно Прес релийз статия, с автор Бисер Кунчев Директор Бизнес Развитие в Дир. Бг. Една чудесна инициатива, с която
запозна представителите на студентските организации.
„Идеалният кандидат“ - направи първите стъпки в своята кариера!
Открий своя мечтан стаж и компания.
Беше предоставен и разпратен по имейл оригинален цитат на статията
в цялост:
Живеем във времена, в които първата стъпка в кариерата се
превръща в огромно предизвикателство. Всяка година десетки хиляди
младежи започват или завършват висшето си образование и са изправени
пред едно от най-важните решения в живота си – да открият
подходящите за тях компании, в които да започнат стаж, да покажат
потенциала си и да получат възможност за бъдещ постоянен трудов
ангажимент.
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„Идеалният кандидат“ (https://www.idealcandidate.bg/) е проект на
Дир.бг, чиято основна цел е да улесни процеса на търсене и предлагане на
стаж, в който трайно да се ангажира вниманието на компаниите на
пазара на труда и търсещите първа изява учащи или завършващи висшето
си образование младежи.
Ако търсиш мечтания стаж, ако искаш да направиш първите
стъпки в своята кариера, направи го
по иновативен начин, влез в https://www.idealcandidate.bg/ и:
- Отговори на 22 свързани с теб въпроса
- Запиши кратко видео и се представи на компаниите
- Избери си компания и кандидатствай
Можеш да кандидатстваш на неограничен брой обяви само с
отговорите на въпросите. Видео визитката не е задължително условие
при кандидатстване, но ти носи допълнително предимство при избора на
компаниите.
Покажи на компаниите най-доброто от себе си, стани „Идеалният
кандидат“.
Влез и се запиши за участие - https://www.idealcandidate.bg/
Бъди готов със своя „HR Лексикон“; и видео визитка, за да си пръв,
когато се появи опция за мечтаната от теб компания и място за
провеждане на стаж. Екипът на „Идеалният кандидат“ ще се погрижи
да го открие и предложи на вниманието ти.
Генерални партньори на проекта: ТЕВА, ЛИДЛ, ЗАГОРКА, МАПЕЙ.
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Проектът е подкрепен от 9 висши учебни заведения: Американски
университет, Бургаски свободен университет, Варненски свободен
университет, НБУ, ТУ, УНСС, УАСГ, ХТМУ, ЮЗУ.
След представянето на проекта и с изчерпване на дневния ред,
заседанието бе закрито.

Протоколчик: ………………………..
(Росица Пенева)

