
   
    Департамент „Архитектура”  

  

  

  

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ   
  

ЦВЯТ И ПСИХОЛОГИЯ 3. АСПЕКТИ НА АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА  

  

09. юни 2017, НБУ, Корпус 2, зала 110, 14.30 ч.  

  
 

 Програма  

   

14.00 – 14.20  Регистрация на участниците   

14.30 – 14.45  Тържествено откриване на Конференцията  

Приветствие от доц. д-р арх. Георги Георгиев,  

      Ръководител на Департамент „Архитектура”, НБУ  

Приветствие от д-р изк. Ралица Гелева,  

      Председател на Сдружение „Група Цвят – България”  

 

І заседание  – модератор доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова 
 

14.45 – 15.00  доц. д-р арх. Анна Аврамова, НБУ   

Цвят – психология – архитектурна среда  

15.00 – 15.15  доц. д-р Елена Андонова, НБУ  

Психолингвистични данни за основните термини  за цвят в 

българския език 

15.15 – 15.30 гл. ас. д-р арх. Гергана Стефанова, НБУ  

Aспекти на бялото 

15.30 – 15.45 доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова, НБУ  

Психологично въздействие на сезонния колорит на растителността 

върху човека  

15.45 – 16.00 Росен Гиков, НХА, Докторант  

Психология на цвета в пространствата за игра на открито  

 16.00 – 16.15  гл. ас. д-р арх. Климент Иванов, НБУ  

 Проявлението на цвета в жилищната архитектура през изминалото  

столетие | Къщи 



 

16.15 – 16.30 

  

Кафе – пауза  
  

  

ІІ  заседание – модератор гл. ас. д-р арх. Гергана Стефанова  
  

16.30 – 16.45  доц. д-р Димитър Добревски, докторант Диана Василева – НХА 

Психологически аспекти на форма, цвят и структура в 

проектирането на мебели за интериор на жилищна среда  

16.45 – 17.00  проф. д-р арх. Асен Писарски, УАСГ  

Психофизиологично въздействие на цвета в индустриалния 

интериор  

17.00 – 17.15  Александър Тасев, студент, НБУ  

Емоционалното въздействие на цветовете в интериорите на 

Джеймс Турел  

17.15 – 17.30  Веселина Гекова, студент, НБУ  

Енергия на цветовете в интериора  

17.30 – 17.45  Асени Ягтидис, студент, НБУ  

Междукултурни различия във възприемане на цветовете / 

Crosscultural differences in color perception   

17.45 – 18.10  Представяне на студентски проекти за Цветово решение на  

Детска градина към Национален учебен комплекс по култура – кв. 

Горна баня, София   

авторски екипи с ръководител доц. д-р арх. А. Аврамова  

    

18.10 – 18.40  Обща дискусия – модератор д-р изк. Ралица Гелева  

    

18.50  Закриване на Конференцията  
  

Организаторите си запазват правото на промени в Програмата.  

 

Материалите от конференцията – резюме (на български и английски ез), 

презентации и текстове - ще бъдат публикувани на електронен носител.   

Заявки за изданието се приемат на адреса на организаторите или по 

време на събитието.   

Стойност на дисковете – 15 лв.   

(За докладчици и членове на „Група Цвят - България” – 10 лв)  

За връзка с организаторите 

colorgroup@abv.bg  


