
 

Срещите с изкуството,  психологията, научните 

постижения през погледа и словото на  успели и талантливи 

хора,  винаги носят заряд от емоции и личностно 

израстване. Това е и посланието на една нова и интересна 

инициатива в ПГ по ДИЗАЙН „ Ел. Вазова“, наречена „На 

среща с ...в училищната библиотека“.  Всеки месец до края 

на учебната година, г-жа Людмила Иванова- библиотекар, 

организира и реализира срещи на талантливите ни бъдещи 

дизайнери- ученици на Гимназията, с представители от 

различни сфери на социално- културния и академичен свят 

на страната ни. В неформална учебна среда, сред уюта и 

творческата атмосферата на училищната библиотека, 

жадните за вдъхновение ученици, ще имат възможността  

да се потопят в срещите- разговори с редица известни 

личности като например Костадин Филипов и неговата 

поетична душа, или с  Димитринка Йорданова-Комадучи – 

психолог и консултант по организационно развитие и 

психология на рекламата. Очаквайте видеоматериали и 

снимки с най- забавните и запомнящи се моменти от 

събитията... 

Гости и тематика в „ На среща с...в библиотеката“ 

 

➢ Димитринка Йорданова-Комадучи – психолог и консултант по 

организационно развитие и психология на рекламата.  

„Емоционалната интелигентност в диалога““ -   

Работи в България и Италия в областта на стратегическата комуникация, 

маркетинга и културната медиация. Димитринка Йорданова-Командучи от 20 

години дели времето си между Сицилия, Рим и София. Тя е психолог, 

хипнотерапевт,специалист по маркетинг, културен медиатор, автор на книгата 

"Пътищата на гласа", в която разкрива същината на иновативния метод за 

общуване ДиЙо. Тя е и автор на проекта "Харизмата на българина" – за съхранение 



на българската психологическа и културна идентичност по света. Неотдавна 

Димитринка Йорданова-Командучи изнесе два семинара пред участниците в 

Международния младежки медиен фестивал "Арлекин" за умението да владеят 

гласа си. През 2015 г. създава Лаборатория на вокалните емоции в Българското 

Неделно Училище в Рим „Асен и Илия Пейкови“, където се ражда иновативния 

метод DIYO® за анализ и трансформация на вокалните емоции в чужда езикова 

среда. Работи с деца в Българските Неделни Училища по света. За нейната книга 

"Пътищата на гласа", Вяра Ганчева, социолог, доктор в Института по философия и 

социология към БАН споделя, че е въздействаща и запомняща се. Тя е провеждала 

срещи и с ученици от български училища в чужбина, като разбира се най-често в 

Италия. Член е на Асоциацията на българските училища в чужбина. 

 

➢ Лили Спасова, експерт културна политика, български общности и 

информационна дейност-  „ Медиите и ролята им в обучителния процес“  

 

➢  Лили Спасова и нейната книга „Седмия ден“- „ Различните измерения 

на любовта“  

 

➢ Костадин Филипов представя новата си стихосбирка с любовна лирика 

„Нощ и нож“. 

Отдавна известен от малкия екран като тв водещ, журналист и от успеха на 

книгите си – лирическия му дебют „На дъх от лятото“ и сборника с новели 

„Ангела и Джема“. Във втората си стихосбирка „Нощ и нож“ той продължава 

пътя си към сърцата на своите читатели. Път, който е като насочен вектор към 

успеха на неговата творческа реализация. 

 

 

➢ Валентин Петков -магистър „Психология“-  „Оцеляване в терористична 

среда“  

Отличен професионалистт с 17-годишен професионален опит в Министерство на 

отбраната, инструктор по стрелкова подготовка при Българо-швейцарска академия 

„Триксел“. Провежда множество курсове в Национален военен университет „Васил 

Левски“. 

 

 

 



 

➢ Лили Спасова и нейната поезия по повод 21-ви март – Международен 

ден на поезията  

Биографични данни за автора: Лили Спасова е родена през 1969 г. в гр. София. 

Завършила е Държавен библиотекарски институт и Философски факултет на 

Софийският университет „Св. Климент Охридски” със специалности: 

Библиотекознание и библиография, Библиотечно информационни науки, 

Психология на развитието, образованието и културата, Психоанализа – към 

Свободен факултет на СУ и е Магистър по културна политика. Работила е като 

библиотекар в училищна библиотека, редактор и автор на образователно списание 

„Арти” и „Ния балеринка”. Автор е на седем книги, от които четири книги са за 

деца: „Една приказна история“ /2007/, „Приказките на Дара“ /2009/,«Ментолчо», 

2019 и «Уана. Една морска история», 2020. Поетичните й книги са „По диогенски“ 

и „Парченца щастие“, а книгата й с разкази е „Седмият ден“.  През годините е 

отличавана с награди за поезия, за фантастичен разказ, с награда на академия „Май 

Джар” за всеотдайно и вдъхновено отношение и изграждане на българското слово. 

През 2021 година е наградена с награда за принос в развитието на детската 

литература в Украйна.  

 

➢ Ирен Велковски – „Предизвикателствата в дизайна“ – ексклузивно с 

основателката  на европейска модна къща MAISON ESTRELLA. 

 

➢ Здравка Евтимова –„Човекът и добродетелите му“ по повод 23-ти април 

– Деня на книгата и авторското право  

 

➢ Анна-Мария Гьозелева  

Известната балерина, актриса, поетеса и жураналист, хореограф, кино и тв 

продуцент. Пише поезия, като нейната най-нова книга предстои да излезе 2023 г. 

Директор е на Асоциация Artemidia и фондация Никола Гюзелев, като всяка година 

представя Биенале Артемидия изкуство и приятелство в Рим и международната 

награда Никола Гюзелев 2019 г. Всички издания на тези празници са обогатени с 

участието на артисти, музиканти, певци и художници с най-високо признание в 

собствените им страни и извън тях. Дейността на Асоциация Артемида е насочена 

изключително към популяризиране на българските таланти и големи имена в 

литературата, поезията, музиката и изкуството в най-широк аспект и към 

безусловното укрепване на културния и национален престиж на България на 

всички нива на международното общество, публика и медии. 

 



➢ Елена Табанова – Димитрова - Киноизкуството –  

Талантлив професионалист и красива жена- преподавател, журналист, водещ на ТВ 

предаване в частна българска медиа; организатор на международния кинофестивал 

„Славянска приказка“ в София. Тя е генерален директор на фестивала и е  

телевизионна журналистка и продуцент, член-кореспондент на БАНИ . Пише 

поезия.  

 

➢ Иван Пейчев – „Влияние на социалните мрежи“.  

Иван Пейчев е магистър „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ и 

„Психология. Социална Психология.“ Работи към Сдружение „Асоциация Пелаго“ 

и има 10-годишен опит в образователната и социалната система. Автор е на 

методическа литература в областта на приобщаващото образование, управлението 

на училището и работа с родители. 

 

 

➢ Мария-Магдалена – „Изобразителното изкуство в живота на една 

певица“. 

Мария-Магдалена е родена в София. От 2014 година живее и пее във Виена. 

Завършила е националното музикално училище „Любомир Пипков“ и Нов 

български университет. Лауреат е на национални, европейски и интернационални 

музикални конкурси. Тя е оперна, Поп/Соул певица и художник, преподавател по 

пеене и пиано, част е от екипа преподаватели на частното музикално училище 

„musikMomente“ във Виена, както и солист в „Romantik Theater“, Хадрес. Занимава 

се интензивно и с концертна дейност: частни и обществени събития, концерти, 

радио записи във Австрия, България и други европейски държави. Работи 

съвместно с изтъкнати музиканти като: Братя Владигерови, Теодоре Корези, 

Роланд Баумгартнер, Христо Попов и др. Стигна до финалине на гласът на 

България през 2022 година.  

 

➢ Стефания Спасова– ученичка в 10 клас на Втора английска гимназия и 

възпитаник на малка компютърна академия IT STEP, понастоящем се 

обучава „Компютърна графика и дизайн“ в същата академия. Спечелила 

редица награди в сферата на киноизкуството. Първата и късометражна 

анимация „HOPE“ е номинарана на престижен фестивал в Грузия и е отличен 

на два международни кинофестивала. 

 

 


