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ГОДИШЕН  ОТЧЕТ 

на Факултет Изобразителни изкуства  

към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

за 2020 година 

 

 

      Уважаеми колеги, 

Изминалата календарна година бе необичайна от гледна точка 

организирането на цялостния образователен процес в АМТИИ. Причината 

за това бе създалата се пандемична обстановка в цялата страна. 

Неминуемо, това засегна всички учебни заведения. С удовлетворение ще 

кажа, че нашата Академия реагира своевременно спрямо усложнените 

обстоятелства. Преподавателят от Факултета ни ас. Виктор Новак създаде 

адаптирана, за нуждите на АМТИИ, ‚облачна‘ система G Suitе за водене на 

ефективно online обучение, както и за провеждането на координирани 

организационни действия на катедрено, факултетно и академично ниво. В 

резултат, макар и в по-различен формат, учебният процес в АМТИИ 

продължи без прекъсване. Бих искал да поздравя преподавателите от 

нашия Факултет за това, че сравнително бързо успяха да се ориентират в 

необичайните за спецификата ни условия и да реализират редовните 

учебни занятия, регистрирайки ги във въведените за целта форми на 

отчитане (табличен седмичен отчет и скрийншот). Тук трябва да се 

отбележи и адекватното отношение на студентите към създалата се 

ситуация. Те (с някои изключения) проявиха необходимото разбиране и със 

своето активно участие в новата за тях дистанционна форма на обучение  

спомогнаха за това учебните занятия да протичат в съответствие с 

обявените по график разписания. Организираното постоянно присъствие 

на преподаватели в извън работно време при работата им с дипломниците 

бе показателно за академичното отношение и взаимно усилие на 

Ръководството на АМТИИ, преподавателите и студентите за преодоляване 

на ограниченията. При online условия, в катедра Изящни изкуства бе 

реализирана една успешна изложба с конкурсен характер на студенти с 

творби, направени в извънаудиторна среда. Реализираха се и някои 

планирани уъркшоп проекти. 
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С удовлетворение ще кажа, че всички преподаватели от Факултета, през 

тази година бяха обезпечени с необходимия брой часове, покриващ 

нормативно определения им хорариум. 

Дистанционно и с необходимия кворум бяха проведени  катедрените и 

факултетните заседания, на които се извършиха  изискуемите законови 

процедури, касаещи зачислените при нас докторанти, промени в учебни 

планове на някои специалности, както и решаването на други текущи 

въпроси. В този отчетен период бяха отчислени с право на защита 

докторантите в самостоятелна форма на обучение доц. Весела Статкова-

Карева, доц. Крикор Касапян, доц. Румен Жеков, доц. Елена Кантарева-

Дечева, доц. Красимир Добрев, преп. Мариана Камбурова и в редовна 

форма на обучение ас. Виктор Новак и Райна Дечева-Учкунова. Назначено 

бе научно жури за докторската защита на ас. Стефка Попова. Тя успешно 

защити своята дисертация на тема „Създаване на творчески модели за 

декориране на съвременен храм при обучението но студенти”. Към 

Факултета през тази година като докторанти бяха зачислени Саркис 

Нерсесян, Ангелина Дончева и Наталия Пулейкова - Радеска. Своите 

годишни отчети по индивидуални планове представиха действащите до 

момента докторанти ас. Соня Станкова, ас. Таня Върбева, Ваня Годжелова, 

Таньо Павлов и Петър Чучулигов. 

В края на летния семестър на учебната 2019/20 година, съобразно 

новите нормативни изискванията на ЗВО, нашият Факултет се реконструира 

в три катедри, като се обособи нова катедра „Дизайн“. В нея влязоха 

специалностите от ОКС Бакалавър „Графичен дизайн и фотография“ и 

„Дизайн на облеклото“ и от ОКС Магистър „Костюм и мода“, „Графичен 

дизайн“ и „Типография“. За ръководител на новосформираната катедра бе 

гласуван доц. д-р Александър Гьошев.    

Успешно бяха проведени публичните защити на дипломни работи за 

ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, както и регулярните комисии по качеството 

на обучение и атестациите на преподаватели по график.  В ежегодния 

научен семинар „Пролетни научни четения“, организиран от АМТИИ, 

отново се включиха наши преподаватели с рецензирани научни доклади и 

статии. Академичното издание „Арт спектър“ бе обновено с нова 

естетическа визия и академично съдържание благодарение дизайнерското 
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оформление на доц. д-р Александър Гьошев и  редакционната работа на 

главния редактор и съставител проф. д-р Галина Лардева.  

Едно от големите предизвикателства пред нашия Факултет бе кандидат-

студентската кампания в условията на дистанционно взаимодействие. 

Благодарение професионалното отношение на назначените изпитни 

комисии, успешно проведохме не само редовните кандидат-студентски 

изпити, но и предварителни (за първи път във Факултета), с цел привличане 

на по-голям брой потенциални студенти. Експериментът се оказа успешен 

и ние успяхме да покрием и надвишим квотите за прием във всичките ни 

бакалавърски специалности.  

През тази година спец. Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство премина през процедура на програмна акредитация от НАОА в 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…. За успешното ѝ 

приключване съдействаха всички колеги, ангажирани в тази специалност, 

както и цялото Ръководство на АМТИИ. Считаме, че представянето ни бе 

отлично и очакваме съответната висока оценка.  

На база предоставените годишните отчети, гласувани по катедри, ще 

съобщя поименно изявите, обобщени в разделите научно-изследователска 

и художествено-творческа дейности на Факултета за изминалата 

календарна 2020 година. С удовлетворение ще кажа, че активната позиция 

на преподавателите ни при тези ограничаващи обстоятелства е показател 

за високата им степен на професионализъм и адаптивност.   

 

 
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 
  Проф. д-р Галина Лардева 

Доклад „Снемане на отношението между революция и еволюция в  
историческото изучаване на изкуството“ – Международна научна 
конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на 
развитие“, Русе, 17- 19.09.2020. 

Статия „Снемане на отношението между революция и еволюция в 
историческото изучаване на изкуството“  - Сборник „Еволюция срещу 
революция или за моделите на развитие“ Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“, Русе ISBN 978-619-7404-15-9, Академия за 
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музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен 
Диамандиев“, Пловдив ISBN 978-954-2963-69 стр. 324- 332. 

Автор и съставител на каталог за „Места до поискване“, Национални 
есенни изложби Пловдив 2020. 

Главен редактор и съставител на академичното издание АРТ спектър 
на  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. 

Съставител и научен редактор на Годишник 2020 на АМТИИ „Проф. 
Асен Диамандиев“. 

Член на редакционната колегия на специализираното списание 
Страница. 

Рецензент на списание Проблеми на изкуството, Институт за 
изследване на изкуството, БАН. 

Ръководител на проект Проекции на визуалното, факултет 
Изобразителни изкуства, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив. 

Подготовка на проект Made at The Academy по Компонент 1 „Фестивали 
и значими събития“, Община Пловдив 2021. 

        Цитирана монография: Лардева, Г. (2008) „Изкуство на прехода. 
Проблемът неконвенционално изкуство в България”, изд. Жанет 45 
ISBN-978-954-491-504-9. Цитирана В: Димитрова, Лаура (2020) 
„Постмодерни тенденции  българското текстилно изкуство“, 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, стр. 82. 

        Цитирана монография: Лардева, Г. (2017) „ Художественото 
произведение като автопоетическа система”, изд. Жанет 45, ISBN-978-
619-186-294-8. Цитирана В: Димитрова, Лаура (2020) „Постмодерни 
тенденции  българското текстилно изкуство“, Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“. 

         Експертно жури: Петото балканско квадриенале на живописта в Стара 
Загора "Митовете и легендите на моя народ" 2020. 

         Научно жури: 
         Рецензия за д-р Тодор Георгиев Ламбов, Специалност Скулптура, ФИИ  

при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, конкурс за доцент. 
         Рецензия за докторска дисертация на Венцислав Шишков, Катедра 

Метал, Факултет Приложни изкуства, Национална художествена 
академия, София, 



5 
 

Тема „Българската монета като художествено произведение от втората 
половина на ХХ век до днес“. 
Становище за докторска дисертация на Васил Николов Колев, Катедра 
Графика, Национална художествена академия, София, Тема: 
“Сравнителен анализ на обучението по графика в художествените 
академии в София и Венеция“. 
Становище за докторската дисертация на Галина Христова Димитрова-
Димова Катедра Изкуствознание, Национална художествена 
академия, София, Тема: „Нови форми на изкуство в публично 
пространство в България в периода 2000-2018 г.“. 
Становище за докторската дисертация на Надежда Недялкова 
Ангелова, катедра Естетическо възпитание, ПУ „Паисий Хилендарски“ 
Тема: Обучението по шрифт и типография в графичния дизайн във 
висшето училище. 

        Становище за докторска дисертация на Стефка Илиева Попова,  
Катедра Изящни изкуства, АМТИИ Проф. Асен Диамандиев, Пловдив. 
Тема: „Създаване на творчески модели за декориране на съвременен 
храм при обучението на студенти“. 

        Научно ръководство на докторанти: 
- Доц. Елена Николаева Кантарева – Дечева Катедра Изящни изкуства, 

факултет Изобразителни изкуства АМТИИ 
- Виктор Новак Катедра Дизайн, факултет Изобразителни изкуства 

АМТИИ 
- Соня Станкова Катедра Приложни изкуства факултет Изобразителни 

изкуства АМТИИ. 
 
Проф. д-р Мъгърдич Касапян 

1. Цитирана статия: Касапян, М. (2015) „Пролетни научни четения“ 2015, 
ПУ „Паисий Хилендарски“, ISSN 1314-7005, с. 265, цитирана във: 
Върбева, Т., „Пролетни научни четения“ 2020 г. доклад на тема: 
„Различният език на фотографията. Антотипия – безопасният 
екологичен фото-процес“, стр. 231, ISSN 1314-7005, 2020 

2. Цитирана статия: Касапян, М. (2016) „Черно-бялото изображение“ в 
сборник „Пролетни научни четения“ 2016, „Макрос“, ISSN 1314-7005, 
с. 160, цитирана в: Камбурова, М., „Пролетни научни четения“ 2020 г. 
доклад на тема: „Призрачни моменти“, стр. 209, ISSN 1314-7005, 2020    

           Експертна дейност: 
1. Председател на журито на Международен конкурс за Eкслибрис на 

тема „EX  INOVATION”, организиран от библиотека „Л. Каравелов“ – гр. 
Русе  
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2. Автор на поздравителен адрес към проф. д-р Иван Газдов по случай 
юбилейната му изложба в Галерия „Сан Стефано“ – София 

3. Участие в комисия за Държавен изпит – бакалаври и магистри по 
живопис, графика, скулптура в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - 
Пловдив  

4. Член на комисиите за предварителните и приемните кандидат-
студентски изпити в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив  

5.  Член на оценъчна комисия на дипломни защити на випуск 2020 г. в 
НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив. 

Проф. д-р Зора Янакиева 
1. М. Юни – Доклад – Сравнителен анализ на Програмите на специалност 

“Педагогика на обучението по изобразително изкуство” ОКС 
“Бакалавър” в АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив (4-годишно 
обучение – редовна форма) и на специалност “Педагогика на 
обучението по изобразително изкуство” ОКС “Бакалавър” в ПУ “Паисий 
Хилендарски” - Пловдив (4-годишно обучение – редовна форма). 

2. Цитиране в дисертационния труд “СЪЗДАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ МОДЕЛИ 
ЗА ДЕКОРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН ХРАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА 
СТУДЕНТИ”  на ас. Стефка Попова - стр.18 

3. М. Юли - изготвяне на рецензия на учебен план за специалност 

“Графичен дизайн с реклама” ОКС “бакалавър” – редовно обучение по 

професионално направление 8.2. “Изобразително изкуство” към 

Педагогически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”. 

4. М. Август - проверка на готовността на дисертационния труд на 

докторант Теодора Цанкова за публична защита и съдействие за 

неговото подобряване.  

5. М. Септември - изготвяне на становище на дисертационен труд за 
присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на 
висше образование 1. Педагогически науки, с автор: Елица Николова 
Гигова на тема: „Формиране на знания и умения за изобразяване на 
обекти чрез пленер в прогимназиален етап на средното училище“, с 
научен ръководител: доц. д-р Методий Ангелов към ПУ „Паисий 
Хилендарски“ гр. Пловдив. 

6. М. Октомври - разработване на учебен план за обучение на магистри, 
специалност ПОИИ за придобиване на педагогическа правоспособност 
- Учител по изобразително изкуство, след завършена обща ОКС 
“бакалавър”. 

7. М. Ноември – изготвяне на правила и изисквания за разработване и 
писане на дипломна работа в област 1. Педагогически науки, 
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Професионално направление 1.3. “Педагогика на обучението по…”, по 
научната специалност “Методика на обучението по изобразително 
изкуство”. 

 
Доц. Весела Статкова 

1. Доклад на национални научни конференции и форуми 
- Представяне на проекти на специалност МУЛТИМЕДИЯ И 
ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ на „Младежки технически и информационен 
семинар“, Пловдив, съвместно със студентите Христина Димитрова 
и Георги Георгиев – 26.06.2020 г.  
- Доклад на тема „Добавена реалност в галерии и музеи“ - СРЕЩА НА 

КОНСОРЦИУМА НА КЛаДА-БГ - Народна библиотека „Иван Вазов“, 
Пловдив, юли 2020 г. 
- „Проектно ориентираното обучение – предизвикателства, 
резултати, перспективи; дипломни проекти в магистърска програма 
„Мултимедия и виртуална реалност“ в АМТИИ“ – доклад, XIII 
конференция "Образованието и изследванията в информационното 
общество", 5 ноември 2020 г., Пловдив 

2. Доклади на международни научни конференции и форуми  
- Участие в Международен онлайн симпозиум за сценография в 
рамките на Биенале за сценичен дизайн, Тбилиси 2020 / 
International Scenography Symposium of the Tbilisi Biennale of Stage 
Design 2020 /с доклад на тема „Обучението по сценография - от 
виртуалната реалност към 3D принтирането“/ THE EDUCATION IN 
SCENOGRAPHY – FROM VIRTUAL REALITY TO 3D PRINTING, 26-28 
октомври 2020   
„CoronaRun - надбягване с вируса - разработка на компютърна игра в 
комбинация с добавена реалност(AR)“ – доклад, в съавторство с 
Христина Димитрова – XIII конференция "Образованието и 
изследванията в информационното общество", Пловдив 

3. Експертна дейност 
-   Участие в жури на Международен видео фестивал ФАСАДА в    

Пловдив 
4. Извънаудиторна дейност със студенти 

- Организиране на уъркшоп за стопмоушън анимация в АМТИИ с гост-
лектор по програма Еразъм+  д-р Кжищоф Чвертниевски от Институт 
за социални науки, Лодз, Полша - с участието на студенти от 
специалностите Сценография и Фотография, катедра Приложни 
изкуства  
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- Участие в „Младежки технически и информационен семинар“, 
представяне на студентски дипломни  проекти на специалност 
ММВР-  съвместно с Хр. Димитрова и Г. Георгиев, Пловдив, 26 юли 
2020 

- Организиране на панел за студентски филми към Международен 
видео фестивал ФАСАДА в Пловдив, септември 2020 с участие на 
студенти от специалностите ПОИИ, Мултимедия и виртуална 
реалност, Сценография в АМТИИ, студенти от Полша, Гърция, 
Бразилия, България. 

- Стартиране на проект -  Юбилейна изложба във връзка с 25 години от 
създаването на специалност „Сценография“ в АМТИИ 

Доц. д-р Александър Гьошев 
1. Доклад „Боа или шапка – думи, образи, въображение“, Сборник 

„Пролетни научни четения“, Академия за музикално, танцово и 
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев”, ISSN 1314-7005, 
2020 г., стр. 198 - 203 

2. Статия „Революции и видове мислене“. Сборник „Еволюция срещу  
революция   или за моделите на развитие“ Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“, Русе ISBN 978-619-7404-15-9, Академия за 
музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен 
Диамандиев“, Пловдив ISBN 978-954-2963-69-1, стр. 281-287 

3. Статия „Революции и видове мислене“, Научно електронно списание 
„Общество и здраве“, бр. 2/2020, стр. 123 – 126     

4. ПРОЧЕТИ ГРАДА – проект на ПРО ЛИБРИС, с подкрепата на 
Национален фонд Култура 

5. МАТЕМАТИКА ЗА ВЪЗРАСТНИ, участие в международен проект по 
програма „Еразъм +“ 

6. Проект НОВА ВИЗИЯ АКАДЕМИЯ – ръководител на проекта   
Преподавателска и експертна дейност:  

1. Журира в Трето издание на Конкурс „Плакат - Костадин Отонов” 2020 
г. 

2. Член на комисия за оценяване на дипломни защити на ученици от   
специалност „Рекламна графика“ в НХГ „Цанко Лавренов“, юни 2020 

3. Член на изпитни комисии за оценяване на дипломни защити на 
студенти от специалностите Графичен дизайн и фотография и 
Графичен дизайн 

4. Член на научно жури за оценяване на конкурс за заемане на 
длъжност „гл. асистент“ в СУ „СВ. Климент Охридски“, ноември 2020 
г. 
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5. Ден на отворените врати – онлайн консултации за кандидат-студенти 
в АМТИИ, април 2020 

6. Член на изпитна комисия за прием на студенти в специалностите 
Графичен дизайн и фотография и Графичен дизайн 

 
Доц. д-р Борис Минков 
          Научни публикации 

1. Статия „Пътуване до Тилзит – в търсене на филмовата медия“ – В: 
Проблеми  на изкуството, бр. 3/ 2020, с. 27-34. 

      2. Статия „Stefan Zweig – ein rezeptiver Musterfall der bulgarischen   
Moderne?“ – In: Der Donauraum als Zivilisationsbrücke: Österreich und 
der Balkan. Perspektiven aus der Literatur- und Geschichtswissenschaft. 
Hrsg. Endreva, Maria/ Preitschopf, Alexandra u.a. Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2020, S. 283-293 

         Участие в научни конференции и подобни форуми 
3.Участие в кръгла маса, посветена на Астрид Линдгрен (организатори:  

Столична библиотека, Марин Бодаков) – 27 ноември 2020. 
4.Участие в заключителна дискусия на дигиталното издание на 

театралния фестивал Варненско лято (модератори: проф. д.и.н. 
Камелия Николова, д-р Ангелина Георгиева) – 5 декември. 

          Издадени учебници – в съавторство  
5. Литература за 11. клас. [Учебник]. ISBN: 978-619-215-473-8. София: 

Анубис, 2020. 328 с. Съавтори: Елка Димитрова, Иван Велчев. 
6. Литература за 11. и 12. клас – профилирана подготовка [Учебник].  

Модул: Критическо четене. ISBN: 9789543446049. София: Анубис, 
2020. 256 с. Съавтори: Бойко Пенчев, Владимир Игнатов. 

 
Доц. д-р Васил Колев 
           Проектна дейност 
       1. Ръководител на проект „Пролетни Научни четения“ – финансиран от  

АМТИИ „Асен Диамандиев“, Пловдив 
       2. Ръководител на проект за обмен на опит и повишаване на  

професионалната квалификация „ERA Fellowships – Science 
Management“ – финансиран от Германското Министерство на 
Образованието.  

       3. Участие в проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, 
финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария 
Склодовска-Кюри“ 27-28.11.2020г. 
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       4. Проект Национална научна конференция „Пролетни научни четения  
2020”, АМТИИ - Пловдив, научен в област „Изкуства”, 06.04.2020 – 
15.12.2020, ръководител доц. д-р Васил Колев 

 
           Научно-изследователска дейност 

1. Статия „Заветът на миналото чертае бъдещето, за един 
краеведчески проект” - Сборник „Еволюция срещу революция или за 
моделите на развитие“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 
Русе ISBN 978-619-7404-15-9, Академия за музикално, танцово и 
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив ISBN 
978-954-2963-69-1,       стр. 270 - 280   

2. Учебно пособие за студентите от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – 
Пловдив и ученици от специализирани паралелки по фолклор и 

хореография – Сборник „Палитра от Пирински и Огражденски носии”, 
ISBN 978-954-2963-67-7 кн.тяло и ISBN 978-954-2963-68-4 – PDF – 90 
страници 

           Експертна дейност: 
1. Повишаване на професионалната квалификация в периода 

15.01.2020 -15.03.2020, извършена в Университет Потсдам, Германия, 
финансирано по индивидуален проек от програма „ERA Fellowships 
Science management“ на Европейската Комисия и Министерство на 
Науката и Образованието – Германия 

 
Доц. д-р Весела Казашка 
         Научно-изследователска дейност: 

1. Цитирана монография: Казашка, В., Колев, В., Русева, М. (2018). 
„Пловдив–арторганизации и управленският им профил” АМТИИ, ISBN-
978-954-2996-38-7, 333 стр. Цитирана в: Дипломна работа на Ивелина 
Иванова – Кадири на тема: Неправителствените организации като 
мост между изкуството и бизнеса. Проект за сдружение „Жените в 
музиката“  

2. Цитирана статия: Kazashka V., Ruseva M., Stoynova, P.,MAPPING AND 
RANGING OF CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN THE CITY OF 
PLOVDIV, CBU International Conference on Innovation in Education and 
Science, Prague 2017 http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v5.999 цитирана 
в: V Markovska, S Kabaivanov (2020), Process mining in support of 
technological readiness level assessment, TU – Plovdiv, 2020 

          Участие в изпълнението и подготовката  на проекти през 2020 г. 

http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v5.999
https://scholar.google.com/citations?user=RzBY0WQAAAAJ&hl=bg&oi=sra
http://techsys.tu-plovdiv.bg/admin/papers/129_Markovska.pdf
http://techsys.tu-plovdiv.bg/admin/papers/129_Markovska.pdf
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1. Европейска нощ на учените – „Учените в триъгълника на знанието“ – 
КТРИО 4, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария 
Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“, договор № 955283. 

2. Подготвен проект „Модел за подготовка на студенти-бъдещи 
специалисти за проектиране на психологически безопасна 
приобщаваща среда” , ФНИ, Конкурс за проекти по програми за 
двустранно сътрудничество България – Русия 2019-2020 г.  

3. Подготвен проект „АРТ терапевтични практики, основани на 
творческите нагласи”, ФНИ конкурс за Финансиране на 
фундаментални научни изследвания по обществени 
предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г. 

4. АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и партньори Регионална 
библиотека „Любен Каравелов” – Русе и МБАЛ Канев, Русе, ФНИ по 
Процедура за подкрепа на международни научни форуми, 
провеждани в Република България” 

5. Подготвен проект „Модел за подготовка на студенти-бъдещи 
специалисти за проектиране на психологически безопасна 
приобщаваща среда” , ФНИ, Конкурс за проекти по програми за 
двустранно сътрудничество България – Русия 2019-2020 г. – 
нефинансиран. 

6. Европейска нощ на учените – „Учените в триъгълника на знанието“ – 
КТРИО 5 за 2021 година, подаден към Европейската комисия по 
дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“, 
очаква реценциране. 

7. Академични издания 2020, финансираща организация: АМТИИ 
„Проф.Асен Диамандиев”, период март – ноември 2020 

8. Участие и публикация в Международна научна конференция Русе 
„Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ , 17 – 18 
септември 2020, с координатор АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и 
партньори Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе и МБАЛ 
Канев, Русе 

9. Участие и публикация в VIII Международна научно-практическа 
конференция „Мениджмънт и маркетингови проблеми в изкуството”, 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, 20 ноември 2020 

10. Казашка, В. (2020), Учебно пособие „Мотивация за кариерно развитие 
и екипна работа в съвременна научноизследователска 
инфраструктура“, Академия за музикално, танцово и изобразително 
изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив, ISBN 978-954-2963-66-0, 
100 страници 
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11. Казашка, В., (2020), „Университет будущего – убежище мысли и 
разума”, Международная научно-практическая конференция «ҰЛЫ 
ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАРЫ», приуроченной к 1150-летию Аль 
Фабари, 23 октебря 2020, Нур Султан, ISBN 978-601-265-387-8 стр 130-
137 

12. Казашка, В., (2020), „Вътрешните хоризонти и социалната изолация. 
Терапевтични практики, основани на творческите нагласи.” Научно 
списание „Общество и здраве”, Година 2020, брой 2, ISSN – 2683-0892 
(онлайн), стр. 146-153 

13. Казашка, В. (2020), „Вътрешните хоризонти и социалната изолация. 
Терапевтични практики, основани на творческите нагласи”, 
Регионална библиотека „Любен Каравелов― – Русе ISBN 978-619-
7404-15-9, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ISBN 978-954-2963-69-1 стр 351-
360 

14. Казашка, В. Бъркалова П., (2020) „Виртуалната Европейска нощ на 
учените 2020 в Пловдив”, Списание „Наука”, бр. 6 2020 г., ISSN 0861 
3362 (печатно) ISSN 2603-3623 (електронно) ,стр. 32-35 

15. Казашка, В. Панферова Е., (2020) „Условия развития психологически 
безопасной образовательной среды в новой реальности, 
обусловленной COVID-19”, Сборник „Психологически безопасная 
образовательная среда: проблемы проектирования и перспективы 
развития: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. И.Л. 
Федотенко, С.В. Пазухина (Тула, 29 октября 2020 г.). – Чебоксары: ИД 
«Среда», 2020. – 428 с. ISBN 978-5-907313-88-0 DOI 10.31483/a -10216, 
стр. 297-303 

          Експертна дейност 
16. Провеждане обучение в Малта за повишаване на квалификацията по 

английски език. 
17. Период 01.02.2020 – 29.02.2020 г. Получен сертификат ниво В2 

по ЕКР. ∙ Ръководител на дипломна работа на Ивелина 
Иванова – Кадири, специалност „Артмениджъмт“ – успешно 
защитила. 

18. Член е на редакционната колегия, която издава сборници с интервюта 
на учени и хора на изкуството от град Пловдив: „Будителите на 21. век. 
Учителите като повелители на промяната” (2020) 

19. Съорганизатор на II Международна научно-практическа конференция 
«Психологически безопасная образовательная среда: проблемы 
проектирования и перспективы развития» . Член на програмния 
комитет на конференцията. 



13 
 

Рецензии 
20. Рецензент на Анна Бояджиева, магистър „Артмениджмънт”. 

Награди 
Сертификат за ефективен принос като член на Националната 
контактна мрежа за Рамкова програма Хоризонт 2020 в България, 
МОН януари 2020 г. 

 
Доц. д-р Димитър Воденичаров 
     1. Цикъл статии „Кризисна мода“. Текстовете разглеждат реакциите на 

европейската мода, провокирани от политически, епидемиологични, 
икономически и съпътстващите ги нравствени и морални кризи на 
континента, обхващат: 

          „Мода на Френската революция“  
          „Мода на фашистка Италия в периода 1918-1940 година“ 

„Революционна мода - Русия в периода 1917-1940 година“ под печат    
Годишник на АМТИИ. 

2. „Мода на третия райх 1918-1940 година“  Научно списание   Общество 
и здраве,  ISSN 2683-0892. 

 
Доц. д-р Динка Касабова 

1. Член на изпитна комисии за оценяване на дипломни защита на 
студенти от специалност Дизайн на облеклото 

2. Член на изпитна комисия за прием на студенти в специалност Дизайн 
на облеклото 

 
Доц. Крикор Касапян 

1. Участие в Комисия за Държавен изпит – бакалаври и магистри по  
живопис, графика, скулптура – 29 юни 2020. 

 
Доц. Елена Кантарева-Дечева 

1. Публикации: 
- „Епископската базилика на Филипопол. Мозайки и настилки: 

проучвания и реставрация“ в Сборник с доклади от научна 
конференция на тема „Епископската базилика на Филипопол: 
проучвания и резултати 2015 – 2017 г.“ проведена в Пловдив – 10-11 
май 2018 г. (под печат) 

- „Каменен кръщелен купел от Епископската базилика на Филипопол: 
рестврация и функция“ Елена Кантарева-Дечева, д-р Станислав 
Станев в Сборник с доклади от научна конференция на тема: 
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„Епископската базилика на Филипопол: проучвания и резултати 2015 
– 2017 г.“ проведена в Пловдив – 10-11 май 2018 г. (под печат) 

- Episcopal Basilica of Philippopolis (Plovdiv, Bulgaria) Conservation of the  
Mosaic Floors Elena Kantareva-Decheva, Rayna Decheva, Proceedings of 
the XIII Conference of the International Committee for the Conservation of 
Mosaics (ICCM), Barcelona, Spain, 2017(под печат) 

-  New Mosaic Floors of the Episcopal Basilica of Philippopolis (Plovdiv, 
Bulgaria) съвместно с д-р Станислав Станев в Сборник с доклади от14th 
Conference of the Association Internationale pour l’Étude de la Mosaïque 
Antique (AIEMA) проведена в Никозия, Кипър, 14 - 20.10.2018 г. 

2. Участие в научни проекти: 
- Ръководство и участие в проект за „Изследване на хоросани и тесери и  

пигменти от мозайки и стенописи от Епископска базилика на 
Филипопол“. 

-  Участие в проект за „Изследване на хоросани, писгменти и 
свързватели от стенописни фрагменти от Александровската гробница”. 

3. Участие в научни форуми: 
- Участие с доклад на тема: „Опазване на недвижимото културно 

наследство –  преимущества и предизвикателства“ 
- Участие в научния комитет на XIV международна конференция на 

Международния комитет за консервация на мозайки (ICCM), която ще 
се проведе в Пловдив през октомври 2021 г. 

- Участие в научния комитет за провеждането на международна 
конференция „Александровската гробница – 20 години по-късно”, 
София 2021 г. 

 
Доц. Красимир Добрев 

     Научноизследователска дейност 
1. Подготовка за участие на специалност „Сценография” в 

Представителна виртуална годишна изложба за период 2020 година 
на факултет Изобразителни изкуства – АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев” 

     Експертна дейност 
1. Член на оценъчна комисия на дипломни защити Випуск ’2020 на 

Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” – Сливен, 
специалности: „Рекламна графика”, „Иконопис”, „Художествена 
тъкан” проведени на 15, 16 и 17 юни 2020 г.  

2. Становище за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” 
на старши преподавател Росен Тошев, докторант към Факултет 
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„Приложни изкуства”, Катедра „Керамика”, Национална  
художествена академия. 18. 09. 2020 г. София. 

      Публични лекции  
1. Публична лекция на тема: „Концептуалното” – разговор с доц. 

Красимир Добрев”, проведена на 27 февруари 2020 г. в Галерия 
„НОВА” – Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” 
– Сливен. 

     Участие в научни проекти - 2020 
1. Участник в проект: „Юбилейна изложба 25 години специалност 

„Сценография” АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив”. 
Вносител на проекта доц. Весела Статкова. (Осъществяването на 
проекта бе планирано за декември 2020 г.). 

     Награди   
1. 2020 г. Звание: „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СЛИВЕН за особени 

заслуги към град Сливен и общината в областта на културата” 
2. 2020 г. Национала награда за литература и изкуство „Добри Чинтулов” 

на Община Сливен за 2020 г. за постигнати високи художествени 
резултати в областта на литературата и изкуството на творци със 
значителен принос за духовното развитие на Сливен и българската 
култура. 

 
Ас. д-р Стефка Попова 

1. Защита на докторска дисертация на тема: „Създаване на творчески 
модели за декориране на съвременен храм при обучението но 
студенти”- септември 2020г. 

 
Ас. Виктор Новак 
    Научно-изследователска дейност 

1. Презентация на тема „Модулни Шрифтове и Параметричен Дизайн“. 
Май 2019 

2. Статия на тема „Модулни Шрифтове и Параметричен Дизайн“. 
Сборник Доклади „Пролетни Научни Четения“ – 3-4 май 2019 г. ISSN 
1314-7005 

3. Представяне на постер сесия на тема „Параметричен Дизайн на 
шрифтове: Исторически Преглед, Методология и Съвременни 
Тенденции“ Балканска Конференция, СУБ Пловдив. Юни 2019. 

4. Статия на тема „Параметричен Дизайн на шрифтове: Исторически 
Преглед, Методология и Съвременни Тенденции“. –  

5. Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B.  
Natural Sciences and Humanities, Vol XIX, ISSN: 1311- 9192. 228-233 с. 
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6. АМТИИ, Втора международна конференция по проект към ФНИ. 
Презентация на тема: „Йончев, Катич, Нордзей: Теория на перото и 
изграждане на формата.“ 

7. Статия „Йончев, Катич, Нордзей: Теория на перото и изграждане на 
формата“. Сборник доклади Международна Научна Конференция 
„Наука, Образование и Иновации в Областта на Изкуството” – 24-26 
октомври 2019 г., ISBN 978-954-2963-56-1, стр. 417 - 424 

8. СУБ Пловдив, Дни на Науката 2019. Презентация на тема: „Обща 
рамка за параметрична история на шрифта“. 

9. Статия  „Обща рамка за параметрична история на шрифта“ - 
Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. 
Обществени науки, изкуство и култура. Том VI, 2020. ISSN 1311-9400, 
(Print), стр. 102 - 106  

    Преподавателска дейност: 
          Създаване на платформа G Suite на АМТИИ за онлайн преподаване и    

обучение 
 
Ас. Соня Станкова 
         Научноизследователска дейност 

1. Статия „В момента живеем във времето на феномена фотография.“ 
Годишник на АМТИИ за 2019 г., Академия за музикално, танцово и 
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ISSN 
1313-6526, стр. 120 – 128 

2. Албум  „ЛИЦАТА НА ПЛОВДИВ“ 
         © Соня Станкова – фотографии  
         © Клео Протохристова  
         ©  Никола Лаутлиев   
         Издателство „Летера“ – Пловдив, 2020 г. 

3. Фотоалбум „Реална абстрактност“ 2020 
          © Соня Станкова – фотографии 
          © Митко Новков 
          © Катерина Гаджева  
          © Соня Станкова  
          Издателство „ Интел Дизайн“ – Пловдив, 2020 г. 
          Преподавателска дейност 

4. Съвместно с Методи Плачков подготовка и изпълнение на колекция 
фотографии на студенти от втори, трети, четвърти курс и магистри за 
участие в конкурса проведен от „ Национален студентски дом“ София 
- „Салон за студентска фотография и видеография 2020“ 

          Резултати:  
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5. Първа награда за общо представяне  - Ивелина Стоянова – Магистър І 
курс „Фотография“ 

6. Втора награда за общо представяне - Соня Пенчева – ІV  курс  
„Фотография“, Бак. 

7. Поощрение - Мила Пенкова за творбата „Сливане“ - ІІІ курс 
„Фотография“ 

8. Поощрение - Неда Донева - ІІІ курс ГДФ 
9. Уъркшоп със студенти от І, ІІ, ІІІ и ІV курс Фотография по време на 

самостоятелната ѝ изложба „Абстрактна реалност V в  ГХГ Пловдив и 
със студенти от І, ІІ и ІV курс Фотография в залата на Регионален 
исторически музей –Пловдив, във връзка с изложбата "Манаки - 
история в снимки"с куратор Роберт Янкулоски ,зала  на „Музеен 
център за съвременна история“ на ул.“Ангел Букорещлиев“ № 14, 
Пловдив   

 
Ас. Таня Върбева 
   1. Участие в Пролетни научни четения - май 2020 с доклад на тема: 

„Различния език на фотографията. Антотипия – безопасният 
екологичен фото-процес“. 

   2.  Статия „Различният език на фотографията. Антотипия – безопасният 
екологичен фото процес“ Сборник „Пролетни научни четения“, 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. 
Асен Диамандиев”, ISSN 1314-7005, 2020, стр. 230 – 240 

3. Участие в Международна научна конференция гр. Русе, 17 – 19 
септември, с доклад: „Еволюция срещу революция, или как 
революцията във фотографията доказва еволюцията“, Регионална 
библиотека „Любен Каравелов“ – Русе ISBN 978-619-7404-15-9 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. 
Асен Диамандиев“ – Пловдив ISBN 978-954-2963-69-1 

4. Статия „Еволюция срещу революция, или как революцията във 
фотографията доказва еволюцията“ - Сборник „Еволюция срещу 
революция или за моделите на развитие“, Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“, Русе, ISBN 978-619-7404-15-9, Академия за 
музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен 
Диамандиев“, Пловдив, ISBN 978-954-2963-69-1, стр. 495 - 502   

 
Ас. Ангелина Дончева 
         Проектна дейност: 
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     1. Участие в реализацията на проекта „Дух и традиция“ – консултиране, 
разработване на идейни колекции на студенти от III-ти курс ( поради 
ситуацията с COVID-19 не се състоя ревю-спектакъла на колекциите). 

   2. Ръководител на проект „Нова визия – академично облекло“ – 
закупуване на платовете и материалите за новите тоги на студентите 
и ръководния апарат, изготвяне на кройки и скрояването им. 
 

Ас. Райна Дечева-Учкунова 
1. Episcopal Basilica of Philippopolis (Plovdiv, Bulgaria) Conservation of the 

Mosaic Floors 
2. Elena Kantareva-Decheva, Rayna Decheva, Proceedings of the XIII 

Conference of the International Committee for the Conservation of 
Mosaics (ICCM), Barcelona, Spain 

3. участие в проект за „Изследване на хоросани и тесери и пигменти от 
мозайки и стенописи от Епископска базилика на Филипопол“ 
 

 
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
Проф. д-р Галина Лардева 
1. 01-30.09.2020, Кураторски проект „Места до поискване“, Национални   

есенни изложби Пловдив 2020. 
 
Проф. д-р Мъгърдич Касапян 
      Изложби и кураторски проекти 
1. 19.06 – 31.08.2020, Участие в изложба „Графиката сега“ в Галерия 

„Капана“ – Пловдив с куратор Моника Роменска,  
2. 19.10 – 08.11. 2020, Участие в изложба „115 години Графика в НХА“ – 

Галерия „Академия“ – София  
3. 28.01 – 10.03. 2020,  Участие в изложба „Избрано от фонда на Община 

Пловдив, Графика“ в Галерия „Капана“ – Пловдив  
4. 12.11. 2020, Участие в групова изложба „Графиката сега“ в ГХГ 

„Станислав Доспевски“ – Пазарджик с куратор Моника Роменска 
Преподавателска дейност 

5. 30.09-20.10.2020, Подготовка за участие на специалност ПОИИ в 
Годишна виртуална изложба за 2020 г. с конкурсен характер 

6. 30.09.2020, Ръководещ ателие Графика в проект „Проекции на 
визуалното“ с гост Иван Матеев   

 

Доц. Румен Жеков 
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      Кураторски проекти 
1. 05.03 - 05.05.2020, ,,Минимализъм BG “, Изложбен комплекс на СБХ , 

Шипка 6, София, Кураторски проект на Румен Жеков и Красимир Русев 
2. 18.02-05.03.2020, ,,Езикът на изкуството “ , изложба  на студенти и 

преподаватели от „Тракийски университет “, Одрин, Турция и АМТИИ 
„Проф.Асен Диамандиев “ – Пловдив, Балабанова къща, Старинен 
Пловдив  

3. 10 - 30.02.2020, „Капсулата на Резонанс “ , кураторски проект на Антония 
Димитрова , галерия Резонанс  

4. 28.01-10.03.2020, „Избрано от фонда на Община Пловдив „Графика“, 
Градска Художествена Галерия – Пловдив , галерия Капана  

5. 08.10-01.11.2020, Самостоятелна изложба  „ Румен Жеков  – избрани 
произведения “ – по повод 60- годишнината на автора ; Градска 
художествена галерия – Пловдив , изложбена зала 2019 – Пловдив . 

6. 2020, Номинация за националната награда за живопис – Владимир 
Димитров- Майстора   

7. 2020, Номинация за националната награда за живопис –Захари Зограф  
 
Доц. д-р Александър Гьошев 
      Концерти и спектакли 
1. 24.01.2020, Сценография на интерактивен музикален спектакъл „Клинг 

Кланг” на Държавна опера –  Стара Загора, Премиера 
      Участия в международни проекти 
2. Участие в международен проект по програма „Еразъм+”, свързан с  

обучение на възрастни. Целта на проекта е да се създаде комикс 
”Математика за възрастни”. 

3.  08. 2020, Проектиране, дизайн и изпълнение в материал на уникална        
книга-обект „НАГРАДА ПЛОВДИВ“,  

4. 11.2020, „Арт спектър“ – дизайн и предпечатна подготовка на 
академично периодично издание, бр. 52, ноември 2020 г. и бр. 53, 
декември 2020 г. 

5.  Графичен дизайн на корица и вътрешна тяло на академично издание – 
Годишник на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

6.  Дизайн на: Великите европейци, Спомен от Пловдив, Лицата на Пловдив  
(художествена редакция), Пловдив Fantasy история (с. 57-58) и др. 

 
Доц. Весела Статкова 
1. 29.01.2020, Видеография и костюмография за спектакъла „Хиляда метра 

над морето III“, от Петър Маринков, реж. Владлен Александров, 
Драматичен Театър Враца, премиера   



20 
 

2. 13.10.2020, Костюмография за спектакъла „Частна собственост“ от Пиер 
Шено, реж. Вл. Александров, Театър „Искри и сезони“, премиера   

 
Доц. д-р Динка Касабова 
1. Участия в общи изложби и кураторски проекти 

15.06 -15.07.2020, Участие в Обща изложба на модни колекции на тема 
„Усещане за дъга“ на фондация „Иван Асен-22“ , Шоурум на  ул. Иван 
Асен -22, гр. София   

2.  Уъркшопи 
6,8,9.07.2020, Ръководство на уъркшоп по проект "Building together" на 
„Гьоте институт-България“- Тема: „Дизайн на предпазна маска“ – 
Комплекс за социални услуги „Св. Георги” – Пловдив, бул. „Цариградско 
шосе” № 102. - Пловдив  

 
Доц. д-р Димитър Воденичаров 

Изложби 
1. 28.01-10.03.2020, Обща изложба „Избрано от фонда на община 

Пловдив“ куратор К. Линков – галерия Капана 
2. 19.06 – 31.08.2020, Обща изложба „Графиката сега“ куратор М. 

Роменска - галерия Капана 
3. 12.11.2020, Обща изложба „Графиката сега“ куратор М. Роменска – гр. 

Пазарджик. 

4. 02-15.09.2020, Самостоятелна изложба – галерия „Аспект“- Пловдив. 

5. 10-30.10.2020, Самостоятелна изложба – галерия „Георги Баев“ - 

Бургас. 

6. 12.2020, Обща изложба „Графично ателие“ – галерия „Арсенал“- 

Пловдив. 

7. 07-31.01.2021, Годишна изложба 2020 ДПХ. 

8. 04.2020, Пълнометражен игрален филм с работно заглавие „Ботев“ . 
Художник на продукция. В снимачен процес 
Преподавателска дейност  

9. 22.02.2020, Ръководство на студентско участие за сценография и 
костюми на пиесата „Със сигурност“ от Дейвид Айвс, превод проф. А. 
Илиев, реж. З. Капон, учебен театър Пловдивски университет „П. 
Хилендарски“. 

10. 13.10.2020, Ръководство на студентско участие за сценография и 
костюми за „Ба – та  - клан“ (Батаклан) опера на Ж.Офенбах, Академичен 
оперен театър, диригент П. Първанов, режисьор И. Михайлов. 
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Доц. д-р Васил Колев 
1. Ръководител на проект за обмен на опит и повишаване на 

професионалната квалификация „ERA Fellowships – Science 
Management“ – финансиран от Германското Министерство на 
Образованието 

 
Доц. д-р Динка Касабова 
       Изложби 
1. 16.10.2020, Global QIpao International Invitational Exebition ”POETRY”, 
       China International silk museum – Ханджоу (Hangzhou) 
2. 15.06 –15.07.2020, Участие в пролетна модна изложба „Усещане за 

дъга“, Дизайнерска платформа „Иван Асен 22“ – шоурум, ул. Иван Асен 
22, София,  

3. 03 – 22.12.2020, Участие в зимна модна изложба – ”SNOWEAR”,  
Дизайнерска платформа „Иван Асен 22“ – шоурум, ул. Иван Асен 22, 
София 

      Преподавателска дейност  
4. 12.2020, Подготовка на студенти за  Годишна изложба на факултет  

„Изобразителни изкуства“, „Преподаватели и студенти“ –  
5.  Подготовка на студенти по проект „Дух и традиция „ – към културен 

календар на община Пловдив със съдействието на фондация 
„Разкривай и развивай“ 

 
Доц. Свилен Костадинов 
       Изложби и конкурси 
 1.  16.06-30.07.2020, Национална изложба „Портрет“ – изложбени зали на 

СБХ, София  
2.   16.06-17.07.2020, Обща изложба „Цветове“  на ДПХ – изложбена зала 

ул.  „Гладстон“ 32, Пловдив 
3.  08.2020, Участие в национален конкурс  за паметник на инж. Иван  

Иванов – община София  
4.    07-31.01.2021, Годишна изложба на ДПХ – зала на ул „Гладстан“32  
       Награди:  
       Награда за Скулптура – януари 2021 от Годишна изложба на ДПХ  
 
Доц. Крикор Касапян 
      Участия в общи изложби и кураторски проекти 
1. 19.06 – 31.08. 2020, Обща изложба „Графиката сега“ с куратор Моника 

Роменска – галерия „Капана“– гр. Пловдив  



22 
 

2. 06.11 – 21.12. 2020, Участие в  Десето Международно Биенале за малък 
формат – Плевен  

3. 12. 11. 2020, Обща изложба „Графиката сега“ с куратор Моника 
Роменска – ГХГ „Станислав Доспевски“- гр. Пазарджик 

4. 19.10 – 08.11.2020, Участие в изложба „115 години Графика в НХА“ – 
галерия Академия – София 

5. 07.01 – 31.01.2021, Участие в Годишната изложба на Дружеството на 
Пловдивските художници, Галерия „Пловдив - 2019“ 
Преподавателска дейност 

6. 09.2020, Организиране на изложба – рисунки на Джесика Ризова – 3к. 
ДО – изложбена площ на ЗУ, АМТИИ. 
Награди: 
Наградата в раздел Графика от Годишната изложба на Дружеството на 
Пловдивските художници. 
 

Доц. Елена Кантарева-Дечева 
     Преподавателска дейност 
1. 15.12.2020, Участие на студенти от специалност „Стенна живопис” и 

„Църковна живопис” в годишна изложба на факултет „Изобразителни 
изкуства” онлайн на сайта на ОИ „Старинен Пловдив”  

2. 10.2020, Изложба на студенти и преподаватели в галерия при храм „Св. 
Димитър” гр. Пловдив  

3. 12.2019 – 30.01.2020, Изложба на преподаватели и студенти на 
специалност  “Църковна живопис” и “ Стенна живопис” в изложба 
икони – галерия „Стамболян”, Пловдив   

     Художествено-творческа дейност 
1. 2015 – до днес, Ръководство и изпълнение на проект за „Консервация, 

реставрация и експониране на археологически обект Епископска 
базилика на Филипопол” – проектант и ръководител на реставрацията   

2. Участие в екип за аварийна консервация и стабилизация на мозайки от 
монумент Бузлуджа по проект на Фондация „Проект Бузлуджа”. 

      Експертна дейност 
Изготвяне на План-програма за „Консервация, реставрация и 
експониране на стенописни фрагменти Александровската гробница”. 

 
Доц. Красимир Добрев 
     Участия в международни изяви 

      1. 28.02–13.03.2020, Студентски културен център – Белград, Международен 
проект: Пергамент Сърбия – Книгите на художниците пергамент 
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концертина” на тема: „Полет”, куратор Лепосава – Лепа Милошевич 
Сибинович,., Белград 

    2. 05–22.05.2020, Градска библиотека „Владислав Петкович”, 
Международен проект: Пергамент Сърбия – Книгите на художниците 
пергамент концертина” на тема: „Полет”, куратор Лепосава – Лепа 
Милошевич Сибинович,., гр. Чачак, Сърбия 

     Самостоятелни изложби 
1. Галерия „Йордан Кювлиев”, „Преди и след 30”, 02 – 27. 06. 2020 г., гр.  

Сливен  
     Участия в международни проекти 

      1. 28.02.–13.03.2020, Студентски културен център – Белград, 
Международен проект: Пергамент Сърбия – Книгите на художниците 
пергамент концертина” на тема: „Полет”, куратор Лепосава – Лепа 
Милошевич Сибинович, Белград  

      2. 05–22.05.2020, Градска библиотека „Владислав Петкович”, 
Международен проект: Пергамент Сърбия – Книгите на художниците 
пергамент концертина” на тема: „Полет”, куратор Лепосава – Лепа 
Милошевич Сибинович, гр. Чачак, Сърбия 

      Участия в общи изложби и кураторски проекти 
1. 28.01. – 03.03. 2020, Галерия „ОБОРИЩЕ 5” – „OBORISHTE 5 Gallery and 

Hall”, „Нова българска живопис III”, изложба живопис с Група „XXL”, 
София  

2. 28.01. – 10.03. 2020, Градска художествена галерия – Пловдив, Галерия 
„Капана”, ул. „Райко  Даскалов” № 29, „Избрано от фонда на Община 
Пловдив ГРАФИКА”, Пловдив 

 
Ас. д-р Стефка Попова 
      Участия в общи изложби и кураторски проекти 
 1. Участие в постоянна експозиция в икона галерия ”Св. Димитър”- гр.     

Пловдив. 
 2. 12. 2019 – 30.01.2020, Участие на преподаватели и студенти в изложба    

на специалност  “Църковна живопис” и “ Стенна живопис”в изложба 
икони – галерия ”В. Стамболян”  

 3. 10. 2020, Участие на преподаватели и студенти от специалност 
“Църковна живопис” в изложба икони – галерия Св. Димитър 

      Участия в международни проекти 
1. 02-08. 2020, Участие в проект на доц. Елена Кантарева- Дечева за 

реставрация и  консервация на Епископска Базилика 
 
Ас. Соня Станкова 

https://www.facebook.com/oborishte5/
https://www.facebook.com/oborishte5/
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      Изложби 
1. 09-31.01.2020, Дом на културата “Борис Христов” Пловдив - Участие в 

изложба „Вечен и жизнен“ на студенти и преподаватели  АМТИИ  „Асен 
Диамандиев“ по случай закриването на  „Пловдив- Европейска столица 
на културата - 2019“ -  

2.01-30.09.2020, Национални есенни изложби Пловдив 2020, - 
Фотоизложба APPLAUSEE - Изложбени зали Къща Хиндлиян; Куратор 
Проф. д-р Галина Лардева 

3. 06 – 27.10. 2020, Фотографска изложба  „Абстрактна реалност V“, ,  ГХГ–  
Пловдив  ул. „Княз Александър I“ №15   

  4.24.10 - 07.11.2020, Седмица на културата – Лайпциг, Фондация   
„Меридонов“  

      Награди 
      Награда „Пловдив“ за фотография  2020  
 
Ас. Таня Върбева 
1. 10.03.2020, Фотозаснемане на концерт на китайски студенти, класическо   

пеене от класа на Проф. др. Тони Шекерджиева-Новак. 
      2. 29.06.2020. Фотозаснемане защити на студенти от специалност „ПОИИ“ 

– живопис, графика и скулптура –  
3. 01.07.2020, Фотозаснемане на защити на студенти от специалност  

„Моден дизайн“ –. 
4. Архив на събитията: Национални Есенни изложби, Пловдив, 01– 

30.09.2019 г., Работилница графика – Димо Колибаров – 05.11.2019 г., 
Работилница скулптура – Димитър Рашков – 03.12.2019 г., Студентски 
празник, изложба и концерт – 04.12.2019 г., Работилница живопис – 
Красимир Русев – 13.12.2019 г., Специалност „Мода“ ревю, изложба – 
13.12.2019 г., Откриване бюст-паметник Проф. Асен Диамандиев – 
02.2020 г.  

  

Ас. Райна Дечева-Учкунова  

       Художественотворческа и преподавателска дейност: 

1. 15.12.2020, Участие на студенти от специалност „Стенна живопис” и 

„Дизайн на облеклото” в годишна изложба на факултет 

„Изобразителни изкуства” онлайн на сайта на ОИ „Старинен Пловдив”  

2. 2015 – до днес, Участие в проект за „Консервация, реставрация и 

експониране на археологически обект Епископска базилика на 

Филипопол”   
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Ас. Стоян Лазаров 

       Художественотворческа дейност 

1. 08.10.2020, Проектиране и изработване на декор за пиесата ,,Новите 
дрехи на царя”от Х.К. Андерсен за театър ,,Хамелеон”. 

2. 07-15.11.2020, Скулптури и икони – Градска галерия, гр. Нанспиит – 
Холандия 

3. 15-16.01.2020, Участие в Българско-френски проект ,,Изграждане на 
художествено осветление за театър” съвместно с френския дизайнер 
Давид  Дюбрине, , гр. Пловдив 

4. 10-15.03.2020, „Компютърно проектиране и реализиране на 
художествено осветление за театър и кино”, съвместна дейност с д-р 
Петко Якимов,  гр. София 

    Преподавателска дейност              
5. 06.07.2020, Участие в конферанси и в комисии при полагане на 

задължителни държавни изпити, , АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев’’ 
6. 07-19.2020Организиране и реализиране на изложба на дипломници от 

специалност „Сценография” в ГБ „Иван Вазов”-Пловдив 
7. Целогодишно Подготовка и участие в изявите на специалността 

,,Дизайн на облеклото”, , гр. Пловдив 
8. Целогодишно, Участие в традиционните изложби на галерия 

,,Тераарт” 
 

Ст. преп. Григор Григоров 
     Участия в общи изложби и кураторски проекти 
1. 19.06 – 31.08. 2020, „Графиката сега“ – Пловдив 2020 - куратор Моника 

Роменска в Галерия   „Капана“ – гр. Пловдив – Юни – Юли 
2. 12.11.2020, „Графиката сега“ – Пловдив 2020 - куратор Моника Роменска 

в гр. Пазарджик 
 
Преп. Мариана Камбурова 

1. 09-31.01.2020, Участие в изложба “Вечен и жизнен“ в Дом на културата    

„Борис Христов“   

2. 31.03.2020, Участие в онлайн изложба на американския авторитетен сайт 

за фотография - The 2020 Lenscratch Self-Quarantining Exhibition 

Lenscratch.com   

3. 28.09-04.10.2020, Участие в изложбата „Пловдив – най-старият жив град 

на Европа“ в гр. Лайпциг, Германия  

 

Преп. Методий Плачков 
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1. 04.2020, Участие в консултациите за кандидат-студенти по фотография в  

АМТИИ г. 

2. Подбор на фотографии на наши студенти специалности Фотография и 

ГДФ за Годишната изложба 2020 на факултет Изобразителни изкуства в 

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив. 

 

Преп. Георги Димитров 

1. 09-31.01.2020„Вечен и жизнен“ — изложба на преподаватели и 

възпитаници на АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ по повод „Пловдив – 

Европейска столица на културата 2019“, ДК „Борис Христов“, Пловдив   

2. 09-24.07.2020„хей next“ — организиране на дипломна изложба на 

студенти от специалност ГДФ, Градска художествена галерия, Пловдив  

3. 28.09-04.10.2020, „Plovdiv, Eine Der Ältesten Lebenden Städte Eeuropas“, 

Фотографска изложба, Лайпциг, Германия  

4. 16-31.10.2020, „Paysage“ — визуална идентичност и участие в 

организацията на „Международни фотографски срещи“, Пловдив –  

5. 20.11.2020, Културен семинар „Непознатите“ — проектиране на 

рекламни материали за семинара, АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив. 

 

 

 

                                                            

                                                          Изготвил: Проф. д-р М. Касапян - Декан 

 


