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№ 
Съдържание на проекта Ръководители Одобрена сума 

 АКАДЕМИЧНИ ПРОЕКТИ   

1 Изложба на преподаватели от НХА в Бургас проф.Георги Янков 1800 

2  Пътуваща изложба НОВИ МЕДИИ В НХА на с творби на 

преподаватели и студенти от магистърските 

специалности „Фотография“ и „Дигитални изкуства“ 

проф. д. изк. Свилен Стефанов 
 
доц. Мирослав Богданов 

1900 

3 Резидентска програма „Cite Des Arts“,  Париж – поемане на 

част от общите разходи 
проф. Митко Динев 4000 

4 Шесто издание на международния фестивал DA FEST – 19-

23 септември 2017 г. 

доц. д-р Венелин Шурелов 10000 

5 „Творби върху хартия – графика, рисунка и малка пластика 

на преподаватели от НХА“- представителна изложба в 

„Арт център „SIEAC“, октомври 2017, Тиянзин, Китай 

доц. Димо Колибаров 

  

проф. Митко Динев 

  

6000 

6 Изложба с произведения на преподаватели в галерия в 

ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО в Черна гора 

проф. Митко Динев 

проф. Петър Бонев 

6000 

 

7 Международна лятна Академия - Ахтопол  - „Скулптура в 

дърво и мозайка“- 2017 с преподаватели от НХА и от 

партниращи на НХА Академии и институти  в чужбина в 

областта на скулптура от дърво, камък и метал и 

разширяване на скулптурната експозиция, както и в 

областта на експерименталната работа в пластичните 

изкуства в творческата база на НХА - гр. Ахтопол 

доц. Цветослав Христов 

 

проф. Петър Бонев 

 

проф. Митко 

Динев 

 

 

9000 
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8 Изложба с произведения на преподаватели в галерията на 

Казахската национална академия за изкуства „Т. К. 

Жургенов „ 

проф. Митко 

Динев 

 

2350 

9 Двугодишен проект - Интензивна академия 

„Предприемачество, интернационализиране и иновации в 

изкуствата, културните и творческите индустрии“  

Модул 1: 2017г. и 2018 г.: лекции, работни уъркшопи и 

срещи с успешни предпроемачи-творци и представители 

на културните и творческите индустрии 

проф. Майа Богданова 2930 лв. за 2017г. 

 

 

 

 КАТЕДРЕНИ ПРОЕКТИ   

1 Студентски пленер „В духа на майстора“ в с. Шишковци - 

2017 г. с участието на студенти и преподаватели от 

кат. „Живопис“, кат „Графика“, кат. „Скулптура“ и кат. 

„Изкуствознание“ 

доц. д-р Здравка Василева 

доц. Йохан Йотов 

доц. Цветослав Христов 

проф. д. изк. Свилен Стефанов 

4000 

2 Катедра „Текстил-изкуство и дизайн“ двугодишен 

проект „Седмица на съвременното“ текстилно изкуство 

и дизайн“ – лекции и  уъркшопи, които ще се проведат в 

рамките на една седмица. В последствие ще се открие и 

съвместна международна изложба на студенти и 

преподаватели в СБХ. 

проф. Анна Бояджиева 2030 лв. за 2017г. 

3 Катедра „Стенопис“ – двугодишен проект за честване на 

юбилей „70 години самостоятелна специалност 

СТЕНОПИС в НХА“ – предвижда: издаване на каталог на 

спец. „Стенопис“; провеждане на научна конференция и 

издаване на сборник с докладите от нея;съвместна 

изложба от творби на преподаватели и студенти от 

специалността. 

проф. д-р Олег Гочев  3000 
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4 Катедра „Метал”- участие в LEGNICA JEWELLERY FESTIVAL -  
изложба от бижута на преподаватели и студенти от 

специалността, която ще бъде представена на фестивала 

в Леница, Полша от 27април до 11 юни 2017 г. и на други 

европейски форуми през същата година 

проф. Димитър Делчев 2875 

5 Катедра „Плакат и визуална комуникация” – проект 

„70 години специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА 

КОМУНИКАЦИЯ“ – прояви: изложба -70 години от 

специалността, издаване на печатен каталог на 

годишнината, изложба за отбелязване на 80-годишнината 

от рождението на проф. Димитър Трендафилов и 

издаване на дипляна към нея. 

гл. ас. д-р Ненко Атанасов 3000 

6 Катедра „Сценография” – двугодишен проект „70 

години специалност Сценография в НХА“ – проектът 

включва: изложба в галерия „Академия“на студенти, 

преподаватели и успешно изявени сценографи; създаване, 

отпечатване и публично предствяне на двуезично 

печатно издание, посветено на годишнината и 

каталогизиращо изложбата. 

гл. ас. д-р Розина Макавеева 2500 лв. за 2017 г. 

7. Катедра „Скулптура” – участие на преподаватели и 

студенти от специалността в МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЕСТИВАЛ „СКУЛПТУРА И ОБЕКТ“ в гр. Братислава, 

Словакия  

доц. Цветослав Христов 2093 

8 2-ра част на двугодишния проект на Катедра 

"Индустриален дизайн" „Дизайн без граници” – творческо 

ателие и семинар на тема „Съвременни методи за 

формоизграждане на дизайн обекти“ 

доц. Станко Войков 1500 

 ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАНИЯ   

1 Катедра „ Текстил-изкуство и дизайн ” – Отпечатване 

на двуезичен сборник с текстове от конференцията 

проф. Анна Бояджиева 1180 
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„Археология и съвременно текстилно изкуство“, 

проведена в рамките на предишния проект от 2015 г. 

„Археология и съвременно текстилно изкуство“. 

2 Катедра „ Плакат и визуална комуникация” - втори 

етап от двугодишния проект „100 години Александър 

Поплилов“– Отпечатване на сборник от конференцията, 

посветена на Ал. Поплилов  

проф. Георги Янков 1600 

3 Кат. „ПИХООД”- издание „Образ и съзнание в 

арттерапията. Въведение в структурно-

антропологичната терапия“автори проф. дфн Владимир 

Никитин и  Проф. д.изк. Петер Цанев 

проф. д.изк. Петер Цанев 3000 

4 Втори етап на двугодишен проект „INTERPRETATIO SCE-

NOGRAPHICA” с автор проф. д-р Васил  Рокоманов 

проф. д-р Васил Рокоманов 4600 

5 Издание „Цивилизационният избор. Българската 

изкуствоведска мисъл от Възраждането до средата на ХХ 

век“ с автор Мария Андиркова 

гл. ас. д-р Мария Андиркова 2500 

6 Издаване на годишник на НХА- 2017 

/учебна 2015/2016/ 

гл. ас. д-р Ненко Атанасов 10000 

7 Катедра „Книга и печатна графика“ – изработване на 

изданието „Ревизия“ с автор Стефан Груев 

доц. д-р Илия Груев 3500 

8 Факултет за приложни изкуства – Съставяне и 

отпечатване на сборник с доклади от научна 

конференция на тема „Проблеми и перспективи в 

развитието на съвременния дизайн и декоративно-

приложните изкуства“, проведена на 20.01.2017 г.  

проф. Маня Вапцарова 2400 

          ОБЩО: 90 758 лв. 


