
ПАТРОНЕН ПРАЗНИКНА ПГД
„ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“

Презентацията е изготвена от 12г



ПАТРОН И ИМЕ НА 
УЧИЛИЩЕТО



Патрон и име на училището

През ноември 2019 

година гимназията променя

своето име съгласно заповед на 

Министъра на образованието и 

науката и има вече свой патрон 

– голямата и уважавана

българска художничка

Елисавета Консулова- Вазова. 

Новото наименование на 

училището е ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН “ 

Елисавета Вазова“



Патрон и име на училището

За първи път ПГД 

„Елисавета Вазова“ 

чества патронния си 

празник на 

04.12.2019г.



Патрон и име на училището

Заедно със сменянето на името на 

гимназията, беше прието ново 

знаме, както и обявен конкурс за 

лого на училището. Кръстница на 

ПГД „Елисавета Вазова“ е Йорданка 

Фандъкова- кмет на Столична 

община.



Елисавета Консулова-Вазова

Елисавета Консулова-

Вазова е родена на 4 

декември 1881 г. в град 

Пловдив. Съпруга е на Борис 

Вазов, най-малкия брат на 

писателя Иван Вазов, и 

майка на художничката

Бинка Вазова. 

Тази година отбелязваме 140 

години от рождението й



Елисавета Консулова-Вазова

Елисавета Консулова-Вазова е 

една от първите български

художнички. На 16-годишна 

възраст постъпва в Рисувалното

училище (днес Национална

художествена академия), а през

1902 г. завършва втория випуск, 

специалност живопис в класа на 

Ярослав Вешин. Между 1909 и 

1910 г. специализира портретна 

живопис в Мюнхен, в Академията

на Дружеството на жените 

художнички.



Елисавета Консулова-Вазова

След като завършва Рисувалното

училище, поради смъртта на баща

си, започва да подпомага финансово 

семейството си като дава уроци по 

рисуване. Мечтае да продължи

образованието си в чужбина, но на 

този етап това не е възможно. Още

като ученичка започва приятелството

си с Борис Вазов. Връзката с Борис 

е тайна и в продължение на осем

години общуват чрез писма, като

използват адреса на една съученичка

на Елисавета.



Елисавета Консулова-Вазова

Първата ѝ изложба през

1919 г. в София е и

първата самостоятелна

изложба на жена -

художник в България. 

Следват изложби в Прага 

(1931), Пилзен и 

Братислава (1932), както и 

отново в София през 1934 

и 1956 г.



Елисавета Консулова-Вазова

Именно портретът е 

основният жанр в нейното

творчество, като много от 

платната й са рисувани на 

открито, с маслени бои, 

пастел или акварел. На 

платната й се появяват

женски и детски портрети.



НЯКОИ ОТ 
ПОРТРЕТИТЕ,
НАРИСУВАНИ ОТ 
ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА









Елисавета Консулова-Вазова

Друг любим жанр на 

художничката е натюрмортът с 

цветя, рисуван с много мекота

и нежност в естетиката на 

импресионизма, поради което

проф. Константин Гълъбов я 

нарича „майката на цветята“.



НЯКОИ ОТ НАТЮРМОРТИТЕ, 
НАРИСУВАНИ ОТ ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА













УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12г КЛАС
ИЗГОТВИХА ГРУПОВИ

ПРОЕКТИ, ИЗПОЛЗВАЙКИ
ПРОГРАМИТЕ НА ADOBE 



Мария Петрова, Никол Шалдърова



Михаела Гицова



Елица Минева, Виктория Боева



Елица Минева, Гергана Кръстева



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


