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Отчет за дейността на експерт връзки с обществеността  
в Националната художествена академия за 2021 година 

 
 
През 2021 г. по повод организацията на събитията на НХА и за поддържане и развитие на 
положителен имидж и добро позициониране на Академията сред обществеността са 
осъществени следните комуникационни дейности: 
 
1. Поддържане на контактите с медии и с партньорски организации, по повод събития 
на НХА и по повод отбелязване на 125-годишнината на Академията.  
2. Изготвяне на прессъобщения за изложби и събития. 
3. Изготвяне на поздравителни адреси до образователни и партньорски институции. 
4. Организиране и координиране отразяването на събитията на НХА от медиите чрез: 
реализирани гостувания в студията на телевизии и радиа; осъществени многобройни 
репортажи от мястото на събитията; уговаряне на преки включвания в телевизионни 
предавания; анонси за предстоящи събития в печатни и електронни медии.  
5. Организационни дейности, свързани с реализирането на експозициите и печатните 
материали – в координация с ръководството, творческите екипи и ръководителите на 
звена и катедри.  
6. Фото заснемане на събитията и изложбите в Академията и извън нейната 
територия.  
7. Публикуване на новини в сайта на НХА и актуализиране на информацията чрез 
текстови и снимков материал.  
8. Поддържане и публикуване на събития в официалната ФБ страница на Академията 
и ФБ страницата на Филиал Бургас. 
9. Извършване на координационна дейност по осъществяване на дейностите на 
Академията с отделните катедри, творчески екипи, външни организации и партньори.  
 
През 2021  в галерия „Академия“ са представени 16 изложби, в т.ч.: авторски изложби; 
изложби от музейната сбирка на НХА; изложби по проекти на катедри на НХА и по 
програмата за научната и художественотворческата дейност; изложби на дипломирани 
магистри; изложби по международни проекти; изложби съвместно с културни институти; 
изложби с външни организации и автори; изложба от проект Лятна академия за деца и 
ученици и други. 
Многобройни са събитията, популяризирани, в т.ч. лекции, семинари, конференции, 
премиери на издания, филми, дискусии и изложби и постижения на студенти от НХ.  
 
Важно събитие през 2021 беше честването на 125-ата годишнина на Националната 
художествена академия. 
Богатата програмата на честването беше разположена през цялата 2021 г. Някои от 
събитията:  
– Изложба „Въздигане. Първият випуск“ – проект на Софийска градска художествена 
галерия с партньорството на НХА. 
– Изложба „125 години Национална художествена академия в 125+ фотокадъра“ 
– Изложби в градското пространство с работи от Музейната сбирка на НХА (в Градската 
градина и в градина „Кристал“ в София.) 
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– Валидиране на пощенско издание на тема „125 години Национална художествена 
академия“ 
– Изложба на Виктор Паунов в галерия „Ателие“ на НХА Филиал Бургас 
– „Магията на керамиката“ – изложба на НХА в Казанлък с работи от музейната сбирка 
– Изложба на преподаватели и студенти от катедра „Керамика и дизайн на порцелан и 
стъкло“ в Добрич и в Бургас. 
– Изложби на специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ в Бургас, Добрич и Сливен 
и други. 
 
В подкрепа на кандидатстудентската кампания 2021 и за отбелязване на 125-годишнината 
на НХА през 2021 г. беше реализирано: 
– Създаден YouTube канал на НХА и страница в Instagram 
– Изработване на Видеопрезентации за специалностите на НХА  
– Представяне на преподавателите на НХА във ФБ страницата на НХА 
– Отбелязване годишнини на именити преподаватели от историята на Академията 
– Изработване на късометражни документални филми за преподаватели – доайени на 
НХА. 
и други. 
 
Информация свързана с дейността на Академията се публикува ежедневно в сайта на 
НХА, във ФБ страницата и в групата на Академията. Информация от експерт връзки с 
обществеността се изпраща регулярно и до всички студенти и преподаватели. 
 
През 2021 г. бяха поддържани ползотворни връзки с традиционните ни партньори. 
Развиха се и нови добри контакти, като благодарение на това се осъществиха 
многобройни събития и инициативи.  
 
 
Изготвил отчета:  
Димитрина Спасова 
Гл. експерт връзки с обществеността 
 
18.05.2022 
гр. София 
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