
 

ТЕКСТИЛЪТ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОТ НАЧАЛОТО ДО ДНЕС 

(1898 – 2020) 

60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТТА В СЪВРЕМЕННИЯ Ѝ ВИД 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН СИМПОЗИУМ 

ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕКСТИЛ И НАСОКИТЕ В РАЗВИТИЕТО 

НА ИЗКУСТВОТО НА ТЕКСТИЛА 

4.12.2020 г. (петък) 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 13:00 ч. – 13:15 ч. (11:00 p.m. – 11:15 p.m. GMT) – Откриване на симпозиума –  

доц. д-р Вержиния Маркарова, ръководител катедра „Текстил – изкуство и 

дизайн“, водещ преподавател по специалност „Текстил“.  

 13:15 ч. – 13:30 ч. – Текстилът в националната художествена академия от 

началото до днес (1898 – 2020), Кратък исторически преглед – реч от доц. д-р 

Вержиния Маркарова. 

 13:30 ч. – 13:50 ч. – Образование по текстил: Обратно в бъдещето – лекция на 

Джанис Джефрис, професор по визуални изкуства към колеж Голдсмит, 

Лондонски университет, Великобритания.  

 14:00 ч. – 14:20 ч. –  Текстилно изкуство: Образованието е ключово – лекция на 

Жизел Еберхарт Котон, директор на фондация „Том Поли“, гр. Лозана, 

Швейцария. 

 14:30 ч. – 14:50 ч. – Изящното в текстилното изкуство – лекция на проф. д-р 

Аделина Попнеделева, водещ преподавател по специалност „Текстил “, 

преподавател по създадената от нея дисциплина „Теоретични проблеми на 

текстилното изкуство“. 

 15:00 ч. – 15:20 ч. – Изучаване на стенни килими, пример за Националното 

училище за декоративно изкуство в Обсон (Крез - Франция) – лекция на Бруно 

Итйер, изкуствовед, главен уредник, музей на Джоузеф Дешелет, Роан, 

Франция. 

 15:30 ч. – 15:50 ч. –  лекция на Асадур Маркаров, професор, съосновател на 

Триенале на нишковото изкуство, гр. Ханджоу, Китай. 

 16:00 ч. – 16:20 ч. – лекция на Виктория Манганиело, визуален артист, 

професор по текстил в Ню Йоркския университет и Parson’s the New School, 

САЩ. 

 16:30 ч. – 16:50 ч. – лекция на Марта Ковалевска, изкуствовед, куратор, 
университетски преподавател, главен куратор на Централен музей на текстила 
в Лодз, Полша. 

 17:00 ч. –  Закриване на симпозиума. 


