
вх. №РД-08-139/08.02.2016  Тема: „Арт ателие” 
Финансиране 1177,64 лв. 

 
ЕКИП 
 
 

Ръководител на проекта: Преподавател/доктора
нт/ 
студент 

1. проф. д-р Благомир Кирилов Папазов  преподавател 
Членове на колектива:  
2. доц. д-р Димитър Илиев Балкански преподавател 
3. гл. ас. д-р Светозар Йорданов Чилингиров преподавател 
4. Камен Мариус Теофилов докторант 
5. Дарина Славкова Янакиева студент 
6. Живка Николова Никоплова студент 
7. Христо Живков Кузманов студент 
8. Лъчезар Лъчезаров Радев студент 
9. Евелина Стоянова Илиева студент 
10.  
11.  
.....  
 
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
1. Участниците в проект „ Арт ателие“ проучиха и реализираха възможности за 

приложениенатрадиционните и алтернативнитехники и технологии в 
обучениетопоизобразителноизкуство. 
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„ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ“  ПО ПРОЕКТА 
 
1. Участниците в проекта реализираха провеждане на изложби на преподаватели и 

студенти на регионално и национално ниво. 
2. Участниците в проект „ Арт ателие“ проучиха и реализираха възможности за 

приложение на традиционните и алтернативни техники и технологии в 
художествената практическа дейност. 

 
 

 


