
Специалност „Сценография“ 
 
Дистанционни кандидатстудентски консултации за о.к.с. „Бакалавър“ и о.к.с. „Магистър“ 
ще бъдат провеждани както следва:   
Гл. ас.д-р Розина Макавеева – очаква вашите заявки за провеждане на консултация на e-
mail: r.makaveeva@nha.bg 
След записване, консултацията ще се осъществява през google meet 
При възможност към консултацията ще се включва и проф. Светослав Кокалов 
 
За ваше улеснение можете да се запознаете с кандидатстудентските изпити за о.к.с. 
„Бакалавър“ в  специалност „Сценография“, които за сега се планира да бъдат проведени 
месец юли 2020 г. както следва: 
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на цяла облечена фигура и се провежда в продължение на 8 
учебни часа. 
Формат на каширания картон – 54/70 см. 
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях. 
II ИЗПИТ – Изпитът се състои от две части : 
I част – Цветна абстрактна композиция по зададена тема и обекти, предоставени в деня 
на изпита от комисията. Темата се изразява чрез разграждане, трансформиране и 
прекомпозиране на обектите. Изпитът се провежда в продължение на 8 учебни часа. 
Формат на каширания картон – 50/70 см. 
Материали – темпера, акрил, колаж, пастел – по избор на кандидатите, които се 
осигуряват от тях. 
II част – Събеседване по обявен въпросник. В деня на събеседването кандидатите 
представят портфолио (или оригинали) с 5 до 10 свободни работи. Разговорът включва: 
– въпроси, свързани с мотивацията за кандидатстване в специалността; 
– въпроси, даващи информация за общата култура на кандидатите в областта на 
изобразителните изкуства, театъра и киното; 
– въпроси за елементарния строеж на композицията по обявен въпросник и 
предоставени репродукции от произведения на абстрактното изкуство; 
– въпроси по представеното портфолио. 
 
ВЪПРОСНИК 
За втория изпит  – събеседване за специалност „Сценография“ 
1. Има ли в картината еднородни (по форма, цвят и текстура) елементи? 
2. Има ли в картината композиционен център и подцентрове? 
3. Съществува ли в картината ориентация на елементите по хоризонтала, 
вертикала или диагонала? 
4. Съществува ли в картината баланс (равновесие) на елементите? 
5. Съществува ли в картината илюзия за движение на елементите? 
6. Предизвиква ли картината емоционално въздействие? 
7. Поражда ли картината конкретни асоциации? 
 



 
Изпитът за о.к.с. „Магистър“ за магистърски програми на специалността, се състои от 
събеседване и представяне с портфолио. Към кандидатите има и допълнителни 
изисквания, както следва: 
Преди датата на изпита, кандидатите представят папка – формат А3 или А4 която 
съдържа: 
а) Автобиография.  
б) Ксерокопие на приложението към бакалавърската диплома, съдържащо пълен списък 
на изучаваните учебни дисциплини и получените оценки от положените изпити.  
в) Заявка за една, избрана от кандидата програма в магистърската степен на специалност 
„Сценография”: Сценография за драматичен театър Сценография за музикален театър 
Сценография за куклен театър Сценография за кино и ТВ Костюмография Дигитална 
сценография и анимация Дизайн на сценичното и филмово осветление Проектиране на 
авторски визуален спектакъл  
г) Писмено предложение на конкретна тема за бъдещата учебно-творческа разработка в 
магистърската степен. Предложението трябва да съдържа мотивация за най-общи, 
начални хрумвания, намерения и идеи свързани с предложената тема.  
д) Допълнителен снимков материал от учебни задачи, от свободни работи, от 
професионални реализации (ако има такива) и други визуални материали, разкриващи 
творческата индивидуалност на кандидата.  
е) Кандидатите за „Дигитална сценография и анимация” и „Проектиране на авторски 
визуален спектакъл” представят визуален материал, подготвен от кандидата (рисунки, 
цветни проекти, снимки, дигитални разработки и пр.), свързан с предложената тема. 
Кандидатите за „Дигитална сценография и анимация” представят CD, съдържащо 
демонстрации на умения за работа със софтуер за 2D графика, 3D моделиране, анимация 
и монтаж.  
Забележка: Студентите, завършили о.к.с. Бакалавър в специалност „Сценография“ в 
годината на кандидатстването си за о.к.с. Магистър представят в портфолиото си само 
изискваните в точки в), г) и е) материали. Папките ще се приемат –  в деня преди изпита  и  
се подават в сградата на ФПИ – бул. „Цариградско шосе” №73, в ателие №43.  
Предмет на изпита е обсъждане на писмената мотивация на кандидата с членовете на 
комисията.  
 


