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Протокол 

 

През месеците октомври и ноември 2021 г., се проведе поредно 

дистанционно заседание на Съвета към НСД, съвместно с членовете на 

Експертната комисия, чрез размяна на електронни съобщения между 

членовете на двата органа.  

Изцяло онлайн протече заседанието, поради епидемиологична 

обстановка в страната и забраните от здравните власти. 

Директорът на НСД представи на вниманието на всички членове на 

двата колективни органа дейностите и инициативите проведени през 

месеците октомври и ноември  в Национален студентски дом. 

 

Христиан Даскалов, 30.11.2021 г.: 

Уважаеми колеги, 

Пиша, за да направя регулярния месечен отчет за дейността на НСД 

и да отворя възможност за дискусия по свършеното и по предстоящото.  

Този път задочната ни дискусия обхваща събитията от последните 

два месеца поради въведените през м. октомври противоепидемични 

ограничения, които провалиха планираната среща и продължават да не 

позволяват провеждането на обществени събирания без наличието на 

т.нар. "зелен сертификат". 
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Казвайки това, отбелязвам, че ще открием една последна за 

годината възможност за присъствена наша среща при съблюдаване на 

горепосоченото условие. Срещата ще бъде на 08.12.2021 г. от 17-30 ч. в 

Камерна зала на Национален студентски дом.  Ще има съпътстващи 

изпълнения на АФА, АХ "Ангел Манолов", ФВФ "Дилмана" и ТС 

"Студентина". 

Форматът на срещата ни ще бъде юбилейно / тържествено заседание 

както във връзка със студентския празник, така и във връзка с няколкото 

значими годишнини, които отбелязваме през 2021 г.,  а именно: 

 90-годишнината от тържественото полагане на основния камък на 

зданието на Студентския дом на пл. „Народно събрание“ №10. 

 100-годишнината от утвърждаването на уставите на първите 

общостудентски дружества – ОСО „Васил Левски“ и ОСО „Христо 

Ботев“ - прототип на днешните студентски съвети. 

 110-годишнината от утвърждаването на устава на Гражданския 

комитет за построяване здание на Студентския дом. 

 120-годишнината от създаването на „Студентския клуб“ – 

студентската организация – основоположник на каузата за 

построяването на Дома на българските студенти. 

 130-годишнината от учредяването на Дружеството „Наука“ – 

първото университетско дружество - изразител на гласа на 

студентите. 
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 140-годишнината от рождението на българския писател и 

общественик Стилиян Чилингиров – инициатор за построяването на 

Студентския дом. 

На събитието ще бъдат връчени станалите вече традиционни награди 

за принос в развитието на НСД. Ще бъдат връчени и наградите за студ. 

литературно творчество на името на Георги Черняков. На последно, но не 

по значение място, ще бъде представено изданието "Домът и 

Университетът. Споделени истории от Царство България". Повече 

подробности за историческото/документално издание, чиято реализация е 

съществена част от годишната ни програма за работа, можете да 

намерите на www.studenthouse.bg/book . 

Що се отнася до актуалните въпроси в Национален студентски дом, 

тях бих ги разделил в три точки. 

1. Организационни  

- Ново репетиционно студио за малки колективи - открихме ново 

репетиционно студио (с размерите на студио "Метроном"), 

непосредствено до зала 402 и до гардероба на АФА в дъното на ет. 4. 

Студиото по същество е организирано на мястото на "лобито" на бившия 

хостел, което е връзка към ет. 5 на сградата откъм ул. "Аксаков". То е 

подходящо за репетиции на малки колективи до 10 души - отлична 

алтернатива е за сбирките на "Дилмана", тъй като разполага с работещ 

климатик, за разлика от студената зала на терасата на ет .5 откъм пл. 

"Народно събрание". Студиото се нарича "СОМС" на името на 

"Студентския оркестър на младите сили" - първият оркестър в 

http://www.studenthouse.bg/book
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Студентския дом, създаден към БНСС още през 1934 г. и започнал своята 

репетиционна дейност в мензата на сградата (днешният клуб "Ревю"). 

2. Инициативи 

- Отбелязване на месец на дамите в Студентския дом - през м. 

октомври обявихме една изключително интересна инициатива по повод на 

120 години достъп до висше образование за българските жени. По този 

повод подарявахме на всяка дама - посетител на залите ни, издание от 

Библиотечната колекция на НСД. Подробности за инициативата бяха 

публикувани тук - https://studenthouse.bg/2021/10/02/women-in-education/ . 

Ако представители на Вашите колективи не са получили подарък по този 

повод, бройки със студентска поезия и проза ще бъдат осигурени и по време 

на срещата ни на 08.12.2021 г. 

- Нощ на театрите през м. ноември - за първа година Национален 

студентски дом се включи в "Нощта на театрите" - национална 

инициатива, която обединява най-добрите театри от цялата страна. В 

рамките на тази инициатива представихме в Камерна 

зала  "Престъпление и наказание" от програмата на независимия 

младежки театър "Реплика", които са наши партньори от 2018 г. насам. 

Това представление е премиерна продукция, реализирана съвместно с 

Национален студентски дом и държи неформалния ректор за най-дълго 

театрално представление в България - 8 часа! През месеците октомври и 

ноември домакинствахме още събитията от Фестивала за документален 

театър "NEDRAma" и събития от международния ACT Фестивал за 

свободен театър. С това и много други събития от културния ни календар 

се утвърдихме като водещ културен център на картата на София и 

https://studenthouse.bg/2021/10/02/women-in-education/
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страната - като търсено място за изява на млади творци в най-добрите 

традиции на Студентския дом от втората половина на миналия век. 

3. Предстоящи  

- Създаване на студентска читалня - Средствата, набрани от 

разпространението на тиража на книгата "Домът и Университетът", 

ще бъдат инвестирани в създаването на студентска читалня в 

сградата на Национален студентски дом на мястото на бившата 

"прожекционна" на ет. 2. По този начин ще бъде социализирана и тази 

част на сградата, която довежда до Музейния архив и вътрешната 

тераса зад зала "Галерия". Читалнята ще бъде със свободен достъп за 

в-ки студентски организации и за работа на индивидуални студенти. 

Когато имате гости, а не сте по кабинетите си, можете спокойно да 

ги каните да Ви изчакат в читалнята като своеобразно място за отдих. 

При възможност ще поставим и кафе-автомат. 

- Откриване на звукозаписно студио - Звукозаписното студио на ТС 

"Студентина" ще бъде отворено до края на годината -ще се нарича 

"Студио Стакато". То се намира в непосредствена близост до 

новооткрития кабинет/конферентна зала на НПСС на ет. 5. Като 

добавим студиото към новите кабинети на Асоциацията на младите 

учени, Асоциацията на българските училища в чужбина и Репетиционно 

студио "Любен Гройс" на мястото на бившите гримьорни под Голяма 

зала, това е петото ново пространство в сградата, което отваря 

врати през тази година. 

Изложената от директора на НСД информация бе приета за сведение.  
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Допълнителни коментари и въпроси от страна на членовете на Съвета 

и Експертната комисия не бяха представени. 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

 

Протоколчик: ………………………..  

   (Росица Пенева) 

 


