
Изложба 

“We will rock you” 

Изложбата се реализира с финансиран проект към фонд „Учебни програми“  

към Факултет за базово обучение в НБУ 

 

Ръководители: гл. ас. д-р Яна Василева и ас. Стоян Василев Бунджулов  

Участници: студенти БП „Интериорен дизайн“ 

Изложбата “We will rock you” бе проведена от 04.06-18.06.2018 г. в НБУ, корпус 2, 

ет. 3 коридорно пространство. Експозицията представя графични разработки постери на 

музикална тематика изработени от студенти първи и втори курс редовна форма на 

обучение в бакалавърска програма „Интериорен дизайн“. Плакатите са вдъхновени от 

тенденциите и теченията в съвременните музикални стилове. Участниците в събитието 

презентираха свои решения изпълнени чрез функциите на двуизмерни компютърни 

програми.  

 

Целта на събитието е да представи авторските графични разработки пред 

посетителите и гостите на Нов български университет и да стимулира творческите 

търсения на студентите редовна форма на обучение в департамент „Дизайн“. 

 



 

 

   

В изложбата взеха участие студентите: Александра Недкова Иванова, Даниела 

Венциславова Славчева, Надежда Веселинова Василева, Стела Димитрова Митева, Лора 

Стоянова Тенева, Ася Минчева Узунова, Благовеста Стоянова Дошева, Гала Григорова 

Димитрова, Катерина Валентинова Илова, Михаела Владимирова Георгиева,  Георги 

Николаев Дочев, Тина Генадиева Тутовска, Тереза Кирилова Младенова,  Габриела 

Мартинова Петрова, Христина Руменова Христова, Николай Росенов Пенев, Ипек 

Лючханова Хайриева.  

Автор на рекламният плакат за събитието е студентката от първи курс Гала 

Григорова Димитрова, която самостоятелно разработи графичната визия на постера за 

изложбата. В организацията, подредбата и експонацията на рамкираните плакати активно 

се включиха студентите от втори курс БП „Интериорен дизайн“, които натрупаха ценен 

опит по отношение на актуалните тенденции в дигиталния печат. 

Цялостното събитие протече с бурен ентусиазъм от страна на студентите и техните 

преподаватели, които ги напътстваха, подкрепяха и насърчаваха по време на целия 

дизайнерски процес. Подобни мероприятия са постоянна практика в базисните курсове в 

департамент „Дизайн“, тъй като успешно развиват креативността на студентите и им 

помагат по нестандартен начин да натрупат опит в области тясно свързани с тяхната 

бъдеща професионална реализация.  



 

 

Изложбата „We will rock you” се реализира с любезното съдействие на Фонд 

„Учебни програми“ към Факултет базово обучение в Нов Български университет, 

ръководители на проект: гл. ас. д-р Яна Василева и ас. Стоян Бунджулов, щатни 

преподаватели по компютърно двуизмерно проектиране към департамент „Дизайн“. 

 

 

 

 

      

 Преподавател: гл. ас. д-р Яна Василева 

 

 

 

 

 


