
Арт Симпозиум „Дизайнът като мултидисциплинарна 
комуникация и култура” 

 
 

 
 

Мултидисциплинарният Арт симпозиум се финансира от Фонд „Учебни 

програми”  на Факултет за базово образование и Фонд „Учебни 

програми” на Бакалавърски факултет. 



На 18.10.2018 в конферентната зала към библиотеката на НБУ  се откри 

Арт симпозиум „Дизайнът като мултидисциплинарна комуникация и 

култура” с доклад  и дискусия на проф. д-р Мария Блажева от ЮЗУ 

„Неофит Рилски”  -  водещ  експерт в областта на костюма във 

филмовото изкуство и модата.  

 

 

Автор на плаката – гл. ас. д-р Яна Василева 

 

Модератор: 

Доц. д-р Елена Тодорова 

Гл. ас. д-р Кристина Савова 

 

 

 
 

 

 

Арт симпозиумът  предостави възможност на активните студенти да 

работят с водещи и доказани специалисти от областта на дизайна, 

които да представят приложението на новите техники в контекста на 

модерния дизайн,  както и да подобри екипната работа и комуникация 

между студентите от различни университети, и да помогне 



академичния обмен с преподаватели и студенти от други университети, 

които са обучавани с различни методики и образователни подходи 

 
 
Изнесеният доклад от проф. д-р Мария Блажева и последвалият 
уъркшоп по темата акцентираха върху влиянието на филмовото и 
театралното изкуство върху идеите в модата и дизайна и мястото на 
модната инсталация в развитието на иновативните идеи. 

 

 

Ръководители на Уъркшопа: 

проф. д-р Мария Блажева 

гл. ас. д-р Кристина Савова 

 

Участници: 

Студенти и преподаватели:  

 

НБУ -  Студенти на НБУ от департамент „Дизайн” и  доц. д-р  Елена 

Тодорова, гл. ас. д-р Кристина Савова, гл. ас. д-р Яна Василева, гл. ас. д-р 

Иво Попов, ас. Стоян Бунджулов,  д-р Лиляна Караджова, хон. преп. 

Теодора Момекова, докторант Милена Начева, проф.д-р Емилия 

Панайотова, доц. д-р Ралица Стефанова, проф. д-р Борис Сергинов, гл.ас. 

д-р Биляна Калоянова  

 

ЮЗУ „Неофит Рилски”  - Благоевград -  Студенти на ЮЗУ  „Неофит 

Рилски” на проф. д-р Мария Блажева  

 

СУ „Климент Охридски”- Студенти на СУ „Климент Охридски” и проф. д-р 

Лаура Димитрова, програма Визуални изкуства, факултет по науки за 

образование и изкуства.  

 

ТК „Любен Гройс” - Студенти на ТК „Любен Гройс”  на проф. д-р Мария 

Блажева 

 

     ДМА „Панчо Владигеров” – доц. д-р Мария Илиева 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Панайотова 
 


