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Ръководители: проф. д-р. Емилия Панайотова, доц. Елена Тодорова, 

гл. ас. д-р. Кристина Савова, преп. Теодора Момекова. 

Участници:  Станислава Петрова, Хияам Фадел, Марио Йонев, Надя 

Кръчкова, Соня Алексиева, Искра Петрова.   

Участието на студентите от НБУ в Националния студентски фестивал 

се осъществи изцяло с финансовата подкрепа на: ЮЗУ“Неофит 

Рилски“, Община Благоевград, БНР Благоевград. 

 

             Над 400 студенти от България, Аржентина, Италия, Сърбия и 

Македония участваха в десетото издание на Националния студентски 

фестивал на изкуствата, организиран от Факултета по изкуствата към 

Югозападния университет “Неофит Рилски”. Редица изложби, 

театрални и танцови спектакли, музикални конкурси и научни сесии 

бяха само част от богатата програма на престижния форум, който даде 

поле за изява на талантливи студенти от 5 държави. 



          Студенти от три университета показаха отличните си дизайнерски 

умения на модно-ревю конкурс, с което бе закрит фестивала в 

Югозападния университет. На модния подиум показаха колекциите си 

студенти от Нов български университет, Националната художествена 

академия и ЮЗУ „Неофит Рилски“. . След сериозна селекция от жури, 

се определиха  победителите в националния студентски конкурс по 

мода.  В последното издание на фестивала бяха наградени следните 

студенти от НБУ: 

І-во място    -     Станислава Петрова 

ІІІ-то място   -    Хияам Фадел 

ІІІ-то място   -    Соня Алексиева    

Деканът на Факултета по изкуствата - проф. д.изк.н Йордан Гошев 

определи тазгодишното издание на фестивала като най-силното през 

годините и подчерта, че показаните умения на студентите в различните 

области на изкуството са на изключително високо ниво.  

Медийни партньори, отразяващи тазгодишното издание на фестивала 

са вестник "Стандарт", вестник "24 часа", вестник "Струма", вестник 

"Вяра",  Националното издателство за образование и наука "Аз.Буки", 



БНТ2, ТВ ДАРТС, БНР-Благоевград, "Дарик радио", БТА, 

STRUMA.COM,  радио и информационна агенция "Фокус", 

информационните агенции: "Е-79", "ИНФОМРЕЖА", "АГЕНЦИЯ.БГ", 

"Blagoevgrad.eu", "IlindenPress", "ПИРИН NEWS", "BLAGOEVGRAD-

NEWS", "Enovina.bg" "Пиринско",  "Региона" и "Модерна Враца". 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Доц. Елена Тодорова 


