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 На 30.01.2018 г. се проведе четвъртата национална 

конференция, организирана от департамент „Дизайн“ 

на тема „Идентичност и артификация на реалността в 

изкуството, дизайна и архитектурата“. В научния 

форум взеха участие изявени автори, преподаватели и 

изследователи, докторанти и алумни на НБУ.  

Превърналият се в традиционен научен форум е 

своеобразна и уникална за България платформа, на 

която се разискват проблемите и перспективите, 

взаимовръзките и взаимодействията в тези 

специфични области, както и техните теоретични, 

философски, социални, практически, визуални и 

иновативни измерения.Предстои издаването на 

сборник с научните доклади.  

Програма: 

10.00 Регистриране на участниците 
10.15 Официално откриване на конференцията от проф. д-р Борис Сергинов – ръководител на 
департамент Дизайн на Нов български университет 
10.30 проф. д-р Борис Сергинов „Прогнози, анализи и тенденции в дизайна за 2018 година“, 
НБУ 
10.45 доц. д-р Ралица Стефанова „Флорънс Ноул и следвоенния дизайн“, НБУ 
11.00 доц. д-р Величка Минкова „Екологичноят подход в дизайна като актуално направление 

на проектните практики“ , НХА 

11.15 доц. д-р Арсен Минков  „Компютърната игра - продукт или изкуство“, НХА 
11.30 д-р Марта Маджарова „Началото - опаковъчният дизайн с идентичност от 

природата. Основни принципи в изграждането на дизайна за опаковъчни изделия базиран на 

елементи от растителен и животински произход“ НХА 

11.45 гл. ас. д-р Яна Василева „Естетически идеали, художествени техники и похвати в 
модната илюстрация в началото на ХХ век“, НБУ 



12.00 гл. ас. д-р Кристина Савова „Модно прогнозиране: визуални концепции и понятия“ , НБУ 
12.15 докторант Руслан Лозев „Гранични дизайн практики. Идентифициране на нови 
измерения в дизайна“, НБУ 
12.30 доц. д-р Калина Христова „Брандинг – практически измерения и ирационални решения“ 
НБУ 
Водещ:  проф. д-р Борис Сергинов 
12.45 – 13.30 Почивка  
13.30 д-р Лиляна Караджова  „Идентичността в автопортретите на Синди Шърман и 

стесненото поле на оптическото несъзнавано“, НХА 

13.45 гл. ас. д-р Биляна Калоянова „Въпросът за идентичността и артифицираната 

реалност в проекта "Lost Places" на Весела Станоева“, НБУ 

14.00 гл. ас. д-р Надя В. Текнеджиева  „Записки по съвременността – фотографски 

изображения в керамиката“, НХА 

14.15 ас. Стоян Бунджулов „Иновативни цветови схеми и дизайнерски решения в 
потребителският интерфейс“, НБУ 
14.30 докторант Боряна  Петкова „Интерпретации на жилищно пространство при 

хартиените играчки, реализирани чрез редуциране на изразните средства“, НХА 

Водещ:  доц. д-р Ралица Стефанова 
14.30 – 15.00 Почивка 
15.00 Диана Георгиева „Осветлението като инструмент за организиране на 
пространства“, НБУ и Aalborg University, Копенхаген 
15.15 гл. ас. д-р, арх. Климент Иванов „Архитектурната идентичност при жилищните 
сгради – къщи“, НБУ 
15.30 докторант, арх. Петър Петров „Ян Геел, "Градовете за хората" и градското планиране 
на София“, НБУ 
15.45 гл. ас. д-р Иво Попов „Иновативни изложбени системи в съвременния експозиционен 
дизайн ІІ част“, НБУ 
Водещ: доц. д-р арх. Георги Георгиев 
 

 



 

 


