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„РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО минало-настояще-бъдеще“ 

Проектът е подкрепен от  

Фонд “Учебни програми” към ФБО и БФ 

 

Ръководители:  
гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова и Янко Димитров Гинев F83668  - студент в 
трети курс на БП „Интериорен дизайн“ 
 
Участници: 
Галерия УниАрт 
Студенти и преподаватели от департаменти „Дизайн“,  
„Изкуствознание и история на културата“ и „Музика“ 
Ученици и преподаватели от ПГИИ „проф. Николай Райнов“ 
 
Проектът е одобрен на  „Конкурсна сесия за творчески проекти“  
на галерия УниАрт  за 2017/2018 . 
 
Проектът „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО минало-настояще-бъдеще“  
отразява  усещането за празника, чрез синтез между различни изкуства. Той включва 
прояви и събития, организирани в галерия УниАрт, въздействащи чрез цвят, форма, 
образ, звук, светлина.  
 
Проектът има интердисциплинарен характер и обединява изяви на три от 
департаментите по изкуства в НБУ и профилирана гимназия по изобразителни 
изкуства. 
В рамките на проекта са включени и осъществени:   
• Експозиция „Празници за сетивата“ (от фонда на галерия УниАрт) – департамент 
„Изкуствознание и история на културата“  
• Дизайн-инсталация „Коледният дух“ – департамент „Дизайн“ 
• Органов концерт на класа на проф. Нева Кръстева – департамент „Музика“ 
• Мултимедиен клип, включващ картини от колекция „Европейска живопис“ на 
галерия УниАрт – ПГИИ „проф. Николай Райнов“ -  по проект "Твоят час" в клуб "Видео 
арт ателие" с преподавател Руслан Драгостинов 
 
Проектирането и изграждането на дизайн-инсталацията на коледна елха „Коледният 
дух“ беше обвързано с няколко съпътстващи събития, в които взеха участие студенти от 
първи, втори и четвърти курс на  БП „Интериорен дизайн“:  
• Уъркшоп, включващ:  
o Презентация, представяща различни дизайнерски решения на коледни елхи; 
o Разработка на дизайнерски модели на елхи и тематични декоративни елементи; 
• Съпътстваща изложба, представяща изработените модели – „Коледна изложба 
2017“ - част от коледната украса на „Центъра по изкуства“,;   
• Практическо занятие - изграждане на дизайн-инсталацията, по проект на Янко 
Гинев, в галерия УниАрт. 



Съпътстващите събития имат подчертано практическа насоченост и са обвързани с 
курсове INTB 026 Дизайн работилница- I част и INTB 108 Форма и цвят с преподавател  
гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова. 
 
 
На 15 декември 2017 г. проектът „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО минало-настояще-
бъдеще“ беше представен в „Часът на куратора“. 
Дизайн-инсталацията „Коледният дух“ се превърна в празнична украса за „Коледни 
музикални дни“ и други събития, организирани в галерия УниАрт. 
 
• Експозиция „Празници за сетивата“  
http://www.uniart.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B7%D0%B
0+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%
D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-
YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc9KP    
• Дизайн-инсталация „Коледният дух“  
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B
4%D1%83%D1%85+%D0%B2+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%8
3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%
D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-
YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K7  
• Органов концерт на класа на проф. Нева Кръстева  
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BE%D1%80%D0%B
3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2B%2B%
2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcB
e-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K-  

• Мултимедиен клип, включващ картини от колекция „Европейска живопис“ на галерия 
УниАрт  
http://www.pgii-nrainov.eu/bgr/video-art-atelie-2017  

• Коледна изложба '2017 
https://design.nbu.bg/bg/tvorcheski-izqvi 

 

 

http://www.uniart.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc9KP
http://www.uniart.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc9KP
http://www.uniart.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc9KP
http://www.uniart.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc9KP
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B2+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K7
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B2+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K7
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B2+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K7
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B2+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K7
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B2+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K7
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K-
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K-
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K-
http://www.uniart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%2B%2B%2B%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MNevctKHY5KHcZOHYNWvcBe3Y1KLcBe-YVafMBebMZeXctKbcBafMJefYFefI5KDc5K-
http://www.pgii-nrainov.eu/bgr/video-art-atelie-2017
https://design.nbu.bg/bg/tvorcheski-izqvi


               
 

 
 



 
 

 



    
 

 



             
 
 
 
 

 
 



 
 
 
      
 

          
 



        
 

      



 
 

 
гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова 


