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НХТД 
В конкурса по НХТД през 2021 г. бяха одобрени общо 26 проекта на обща 

стойност 106 546 лв. Това са 8 академични проекта, 10 катедрени проекта, 3 

индивидуални проекта. Одобрени са и 4 двугодишни проекта и 1 тригодишен 

проект. Всички проекти са отчетени в срок. 
 

ГАЛЕРИЯ „АКАДЕМИЯ“ 

През изминалата 2021 г., в галерия „Академия“ бяха организирани и представени 

15 изложби, които в голяма част бяха свързани със 125 годишнината на 

Академията, други отбелязаха годишнини на катедри от НХА или представляваха 

самостоятелни проекти. Бяха проведени и традиционните изложби на 

дипломираните магистри от двата факултета. Извън галерия „Академия“ бяха 

организирани 6 изложби. 

Бяха реализирани и множество студентски, преподавателски изложби и други 

художествени изяви. 

 
МУЗЕЙНА СБИРКА НА НХА 
През 2021 г., в Регистъра на музейните експонати в автоматизираната система на 

НХА бяха въведени 400 бр. творби от Фонд „Графика“. Извършена е пълна 

инвентаризация на Фонд „Графика“. Реализирани са изложби с произведения и 

архивни материали от фонда на Музейната сбирка: „Музейна сбирка на НХА. 

Колекция Живопис (1944 – 1989)“ (Галерия „Академия“); „Въздигане. Първият 

випуск. 125 години от основаването на НХА – съвместен проект на НХА и СГХГ 

(СГХГ); Изложба „125 години НХА в 125+ фотокадъра“ (Галерия „Академия“); 

„Магията на керамиката. 125 години НХА“ – съвместен проект на НХА и ХГ – 

Казанлък (Музей на розата, Казанлък) и две изложби с постери на произведения 

от музейната колекция в градското пространство (Градина „Кристал“ и Градската 

градина, София). 

В Музейната сбирка постъпиха произведения на Георги Янков, Атанас Атанасов, 

Маня Вапцарова, Росен Тошев, Иван Газдов, Евгения Христова и Васил 

Симитчиев. Дарение за музейната колекция направиха Държавна агенция 
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„Архиви“ (лични вещи на художника Константин Щъркелов), Димитър Шиндов 

(произведения на Христо Явашев-Кристо и Милчо Каралеев), Ели-Евангелина 

Узунова (творба на Иван Кирков), Кремена Камбова (личен архив на художничката 

Райна Руменова) и Калина Сертева (фотографии на Александър Сертев). 

 

БИБЛИОТЕКА НХА 
Библиотеката към НХА в края на 2021 г. притежава фонд от 30 987 библиотечни 

единици. През 2021 г. бяха получени дарения от 148 тома и закупени 6 книги. В 

електронния каталог бяха въведени 479 заглавия от фонда на библиотеката. В 

библиотеката през 2021 година са обслужени 1063 читатели и са предоставени за 

ползване, от студенти, преподаватели и докторанти – 3 685 тома книги. 

Поддържа  се абонамент  от  7 броя периодични издания – български и 

чуждестранни. 

През годината беше извършена извънредна пълна инвентаризация на 

Филиалната библиотека в Приложния факултет на НХА. Беше проверен де визо и 

по документи наличния фонд от 1 193 библиотечни единици. Беше извършена и 

годишната инвентаризация на фонда в библиотеката на Ректората. Бяха 

проверени 2 320 библиотечни единици и отчислени 11 тома като допустими 

естествени загуби. 

Продължи сканирането на най-често ползваните заглавия – 40 броя, с общо 8 416 

страници. 

През годината са продадени 40 броя книги, издания на НХА, на стойност 832 лв. 

Продължи и попълването на фонда на читалнята във Филиал – Бургас, както и 

ползването на Регионалната Библиотека „Пейо К. Яворов“. 

  

 

 


