
  НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  
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25.06.2021  

 
Програма 

 
 
09.30 Официално откриване на конференцията – доц. д-р Илия Кожухаров 
 
09.45 проф. д.н. Петя Александрова „Бъдещето на филмотеките?“, ДКРШ -  Кино и телевизия 
 
10.00 доц. д-р Илия Кожухаров „Ефективен графичен дизайн или как да настроим оптимално 
рекламната визия“, ДКРШ – Графичен дизайн 
 
10.15 гл. ас.  д-р Севина Иванова „Художествени търсения в съвременната компютърна 3D 
анимация“, ДКРШ – Анимационно кино 
 
10.30 гл. ас. д-р Енчо Найденов „Развитието на снимачната техника в последните години“ , 

ДКРШ - Фотография 

10.45 гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова „Адаптация на кирилски шрифтове от 
латински образци в българската практика от 60-90 години на XX век“, ДКРШ – Графичен 
дизайн 
 
11.00 ас. Мария Койчева „Модерни технологии в рекламата“, ДКРШ - докторант 

11.15 ас. Весела Данчева-Богданова „Интерпретация на поезия в анимационното кино“, 
ДКРШ – Анимационно кино 
 
11.30 ас. Иван Богданов „Анимация и задкадров глас“ , ДКРШ - Анимационно кино 
 
11.45 гл. ас. д-р Иво Попов „Пълноцветният печат в интериорния дизайн“, Дизайн – 
Интериорен дизайн 
 
12.00 гл. ас. д-р Румяна Стефанова „Танцът на знаците“, ДКРШ – Графичен дизайн 
 
12.15 гл. ас. д-р Стоян Манчоров „Развитие, промени и модерни тенденции в уеб дизайна“ 
ДКРШ – Графичен дизайн 
 
Водещи: доц. д-р Илия Кожухаров и гл. ас. д-р Румяна Стефанова 
 
12.30 – 13.30 Почивка  
 



 
13.30 доц. д-р Кристиян Постаджиян „Бъдещето на рекламата след Ковид 19“, ДКРШ - 

Реклама 

13.45 гл. ас. д-р Ангел Коцев „Светлина и сянка - основни елементи в изграждането на 

реалистичен образ в двуизмерното пространство“, ДКРШ - Фотография 

14.00 гл. ас. д-р Даниела Кадийска „Големите откриватели на Голямата идея в рекламата“, 

ДКРШ - Реклама 

14.15 гл. ас. д-р Лиляна Караджова „Социалният пейзаж във фотографската поредица 

„Малките екрани“ на Лий Фридландър“, ДКРШ - Фотография 

14.30 гл. ас. д-р Боряна Гигова „Архетипи в бранд сторителинга“, ДКРШ - Реклама 
 
14.45 Антония Милчева „Влияние на неореализма върху българското кино от 60-те години с 
фокус филмите на Рангел Вълчанов“, ДКРШ – докторант , Филмово и телевизионно изкуство 
 
15.00 Велислава Господинова „Изрезката в българското анимационно кино – значение и 
особености на изобразителните решения“, КРШ – докторант,  Анимационно кино 
 
15.15 Иван Христов „Разработване на методология за изследване на склонността за 
участие на поколение Z в корпоративни социални инициативи“, КРШ - Реклама 
 
15.30 Йоана Атанасова „Пространството в рамката“ , КРШ – докторант,  Анимационно кино 
 
15.45 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
 
Водещи: доц. д-р Илия Кожухаров и гл. ас. д-р Румяна Стефанова 


