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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НХА – ФИЛИАЛ БУРГАС 

 

Учебна дейност 
от 15 януари 2021 до 15 януари 2022 година 

 

За учебната 2021/2022 г. в НХА – Филиал Бургас към Факултета за изящни 
изкуства са попълнени бройки от специалностите „Живопис“, „Графика“, 
„Плакат и визуална комуникация“, „Книга, илюстрация, печатна графика“ и 
магистърска програма „Арттерапия“.  

Беше разкрита и нова магистърска програма „Културното наследство на 
българското Черноморие“, организирана от катедра „Изкуствознание“. 
Програмата се изучава три семестъра, като преподаватели се включиха 
известни историци, археолози и реставратори. С комплексната подготовка 
магистрите получават възможност за кариерно развитие като мениджъри в 
културния туризъм – в музеите, художествените галерии, общински, 
правителствени и неправителствени структури и организации, в 
туристическите агенции. 

Към Факултета за приложни изкуства са попълнени бройките от специалност 
„Мода“. Общата бройка на новоприетите студенти за учебната 2021/2022 
година е 40. Студентите са от цялата страна, но най-много са приетите от 
Бургас, София, Пловдив, Варна. Общо към момента във филиала  се обучават 
115 студенти.  

 През април 2021 г. успешно се дипломира и втория випуск студенти, о.к.с. 
„Магистър“, специалност „Арттерапия“. Дипломните защити преминаха при 
голям интерес от страна на местните медии и любители на изкуството.  

За изминалата 2021 година, въпреки Ковид ограниченията във филиала се 
организираха и традиционните кандидатстудентските курсове и консултации, 
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които стартираха с добър интерес през месец февруари. Успешно за трета 
поредна година съвместно  с Община Бургас се проведе и регионалния 
конкурс за „Учебна рисунка“. Най-добрите от участниците в двете 
възрастови групи, бяха отличени и наградени на официална церемония.  

През 2021 г. се осигуриха и нови творчески пространства в сградата на 
Културно-образователен център за съвременно изкуство и Библиотека. Там 
се помещават ателиетата на специалност „Графика“. Безвъзмездно ни бе 
предоставена за ползване и стопанисване от Община Бургас – графична база 
„Тодор Александров“. Там се провеждат практическите занимания на 
специалност „Графика“, но базата е на разположение за ползване  и на 
другите специалности.   

Целогодишно е осъществявана комуникация с директорите на НУМСИ 
„Проф. Панчо Владигеров“ – гр. Бургас, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. 
Бургас, ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас, АЕГ „Гео Милев“, ПГРЕ „Г.С. 
Раковски“ и др.  

В първите седмици на 2022 година в две от учебните заведения, директорът 
на филиала и щатни преподаватели, проведоха консултации и 
информационна кампания с ученици от XII  клас с профил „Рисуване“.  

Най-важното събитие през настоящата учебна 2021/2022 г. е успешното 
дипломиране на първия випуск от 16 студенти о.к.с „Бакалавър“. 
Абсолвентите са от специалностите – „Живопис“, „Графика“, „Книга, 
илюстрация, печатна графика“ и „Плакат и визуална комуникация“.  

 

Културен календар на събитията 
от 15 януари 2020 до 15 януари 2021 година 

 
26 февруари 2021 Изложба „115 години Графика в НХА“, галерия „Ателие“ 
на НХА – Филиал Бургас, включени произведения от Музейната сбирка на 
Национална художествена академия и от архива на катедра Графика. 

5 март 2021 Изложба „Непоказани творби от Шекспировия плакат“, част от 
колекцията на художествената галерия „Петко Чурчулиев“ в Димитровград и 
НХА, в АЕГ „Гео Милев“ гр. Бургас. 
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12 март 2021 Обявяване на новата магистърска програма на Националната 
художествена академия „Културното наследство на българското 
Черноморие“, създадена от катедра „Изкуствознание“ за Филиала на НХА в 
град Бургас.   

1 април 2021 Държавна изпитна комисия за провеждане на дипломни защити. 
Събитието се състоя в НХА – Филиал Бургас, с магистри от специалност 
„Арт терапия“, випуск 2020/2021 г. 

22 април 2021 Изложба „Символите на Жоро“ в галерия „Ателие“ на НХА – 
Филиал Бургас. 

18 май 2021 НХА – Филиал Бургас е домакин на честването на 118 години от 
създаването на Пристанище Бургас. 

27 май 2021 Церемонията по награждаване на отличените ученици в 
конкурса за учебна рисунка в галерия „Георги Баев“. Дипломите връчи доц. 
Димо Колибаров.   

28 май 2021 Изложба „Акварел“ на Любомил Драганов, галерия „Ателие“ на 
НХА – Филиал Бургас. 

18 юни 2021 Освещаване на новите пространства определени за специалност 
„Графика“, в Център за съвременно изкуство и библиотека Бургас.              

20 юни 2021 Съдействие от НХА – Филиал Бургас за поставяне на постер на 
пристанищната стена, относно „125 години от създаването на НХА. 

25 юни 2021 Посещение в НХА – Филиал Бургас на ученици от 
Националната гимназия за приложни изкуства „Тревневска школа“ – гр. 
Трявна. 

5 юли 2021 ЛАДУ, трето издание. 

7 юли 2021 Откриване на изложба „График арт“ в галерия „Пролет“, с 
участие на преподаватели от НХА и НХА – Филиал Бургас Емануела Ковач и 
ас. д-р Васил Колев.  

21 юли 2021 Откриване на изложба „Отвъд хоризонта“, галерия „Ателие“ на 
НХА – Филиал Бургас. 

5 август 2021 Среща между Кметът на Бургас Димитър Николов и 
ръководството на Националното представителство на студентските съвети на 
Република България, състояла се в НХА – Филиал Бургас. 
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18 август 2021 Лятна фотографска изложба, Ахтопол 2020, изложба на 
студенти и преподаватели от НХА.                                 

26 – 27 август 2021 Дни на отворените врати за Катрин Хюбер, художник от 
Залцбург, гостуваща в НХА – Филиал Бургас по линия на резидентска 
програма през месец август. 

20 септември 2021 Откриване на новата учебна година в НХА – Филиал 
Бургас. 

20 септември 2021 Откриване на изложба „Илюстрации“ на проф. Виктор 
Паунов в НХА – Филиал Бургас. 

4 октомври 2021 Откриване на изложба на студентски проекти на НХА, 
архитектурно ателие „Созопол 2021“. Изложбата е част от архитектурния 
фестивал Бургас 2021, организиран от САБ. 

21 октомври 2021 Провеждане на избори в НХА-Филиал Бургас за попълване 
квотите на СС при НХА. 

26 октомври 2021 Студентите от специалност „Плакат и визуални 
комуникация" посетиха древното селище Деултум. Изслушаха беседа на тема 
„Културното наследство, като част от развитието на цивилизацията“ и 
разгледаха Археологическия музей в комплекса. НХА – Филиал Бургас e 
партньор по проекта „Деултум. Виж откритията, докато се случват“ на 
Национален фонд „Култура“, програма „Културно наследство“ част от 
двустранните отношения между Национален археологически резерват 
Деултум-Дебелт и НХА. 

8 ноември 2021 Откриване на изложба „Текстил в НХА от началото и до днес 
(1898 – 2020)“, в Център за съвременно изкуство и библиотека Бургас. 

11 ноември 2021 Подписани две споразумения за партньорство между 
Исторически музей Димитровград (ХГ „Петко Чурчулиев“) и арт галерия 
„Ларго Арт“, гр. Варна. 

24 ноември 2021 в Бургаска Художествена Галерия „Петко Задгорски“ се 
състоя официално представяне на най-новото издание „Икони от Странджа и 
региона на Бургас“. НХА и НХА Филиал Бургас са партньори по проекта.  

2 декември 2021 Изложба „Духът на Бургас“, съдържаща деветнадесет 
картини на студенти от специалност „Живопис“ на НХА и Филиал Бургас, 
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състояла се в КЦ „Морско казино“, зала „Александър Георгиев-
Коджакафалията“. 

 

 

ДОЦ. ДИМО КОЛИБАРОВ                                                    31.01.2022 г.                                                            

ДИРЕКТОР НХА – ФИЛИАЛ БУРГАС 

 

 

 


