
 

ПГ по Дизайн „Елисавета Вазова“ се включи в инициативи свързани с  „Европейската 

седмица на професионалните умения“ под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя 

избор.“  Събитията се организираха съобразно ситуацията –  в електронна среда и включваха 

срещи с представители на бизнеса и постоянна експозиция - изложба на проекти на учениците в 

Ателиета и парад на професиите, поместени на официалния сайт на училището.  

На 10.11.2020г. се проведе онлайн среща в платформата ZOOM, на ученици от 9„д“ клас, с 

Гергана Костадинова един от създателите на рекламна агенция Right Direction, която се 

занимава с цялостното комуникационно обслужване за различни клиенти. Тя разказа за нейният 

творчески път, за позициите, които съществуват в една рекламна агенция и за дейностите, които 

се изпълняват в нея. Гергана Костадинова, също така илюстрира работата на агенцията със 

снимков материал от различни събития и проекти възложени от техни клиенти. 

На  11 .11.2020г. ученици от XI г клас със специалност „Графичен дизайн” осъществиха 

онлайн среща с Антоанета Найденова, редактор в Национален седмичник за издание и наука 

„Аз-буки”. Г-жа Найденова разказа за дейността на Националното издателство за образование 

и наука „Аз-буки”, за работата в редакцията, за задълженията на дизайнерите, за предпечатната 

подготовка, за печатницата. С голям интерес учениците изслушаха за пътуването й и срещите в 

Швейцария във връзка с професиите и професионалните умения. В края учениците изразиха 

желание да посетят редакцията и печатницата, за да се запознаят на място с работата там. 

Госпожа Найденова обеща при първа възможност да се  организира и осъществи такова 

гостуване. 

На 12.11.2020г. ПГ по Дизайн „ Елисавета Вазова“ в партньорство с АИДБ проведоха 

онлайн среща с учениции от 12 „б“ клас специалност „Интериорен дизайн“  с  главения интериорен 

дизайнер в „Моми студио“ - Антония Саранеделчева.  

Антония Саранеделчева сподели своя път към професията, който започва със 

завършването на средно образование в Художествената гимназия, гр. Казанлък, след което 

продължава висшето си образование в Национална Художествена Академия. Също така тя 

представи подробно работата на интериорния дизайнер, като очерта всички етапи през, които 

минава при проектиране на един интериор, като ги визуализира със свои проекти от – 

архитектурното заснемане на обекта до 3D визуализацията и реализацията. 

Организатори на срещите от страна на Гимназията бяха д-р Б. Стоименова и г-жа К. 

Бисолнакова (учители “графичен дизайн“), докторант Мария Кичукова (учител „ интериорен 

дизайн“) и г-жа Р.Кънчева – ЗДУТД.  

С благодарност към гостите, учениците и организаторите!  



 


