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В партньорство с  

 

      
 

Събитието е посветено на 10 юбилей на Департамент по Архитектура 
 
Анотация: 
Основен акцент в предлаганите теми трябва да е насочен към проблемите на 
преподаването на дисциплините „Цветознание”, „Комбинаторика”, „Колориметрия”, 
както и свързани с тях в контекста на научните области, в които се засягат проблеми 
на светлината, лъченията, цветните вълни, химични и биологични процеси, цветното 
творчество; дизайна; проблемите на психологията на цветовете; теорията на цвета и 
др.; 
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
- Образователни проблеми на 

„Цветознанието”, „Комбинаториката”, 
„Колориметрията” 

- Цветът и обучението по архитектура; 
- Цветът и обучението по дизайн; 
- Цветът обучението в художествени 

дисциплини; 
- Цветът в обучението по медицина  
- Цвят и психология 
- Цветът в програмите на 

природонаучните дисциплини 
- Цветът в програмите на техническите 

и високо-технологичните дисциплини 
- Обучение през целия живот 
- Детска педагогика и цветове 
- Други 

 

ПРОГРАМА 
- Пленарни и постерни доклади  
- Изложби: 
Фотоизложба „Архитектурни детайли” – 
произведения на членове на  
Група Цвят - България 
Документално-художествена изложба 
„Енциклопедията – младежка визия”  
(Цикъл „150 години БАН” – произведения 
на студенти от НБУ, НХА, СУ и др.) 
- Представяне на издания на Група Цвят 

– България и колеги 
- Представяния на фирми: по 

договаряне с Организационния 
комитет на конференцията 

- В рамките на Конференцията ще бъде 
проведено Общо събрание на 
членовете на Сдружение „Група Цвят” 

 



СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА 
(до 500 зн.) на български и на английски: 30 април 2019 г.  
Заявките за участие и резюмета (формат Word, размер на шрифта 12 пункта) се 
изпращат по електронен път на адреса на Група Цвят – България: 
e-mail: colorgroup@avb.bg. 
 
СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ: 15 май 2019 г. 
 
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ  - 40 лв. 
Членове на Сдружение “Група Цвят - България” - 25 лв., 
Учащи, представители на НБУ и пенсионери – 25 лв.,  
Условията за представяния на фирми се договарят с Организационния комитет на 
конференцията на адрес: e-mail: colorgroup@avb.bg 
 
Таксата за участие включва: достъп до залите на конференцията, всички материали 
(програма, резюмета, електронен сборник с текстовете на докладите и дигитален 
каталог на творбите от двете изложби). 
 
Внасянето на таксата става по банков път по сметката на сдружение “Група Цвят – 
България”  
(Уникредит Булбанк, София, пл. Св. Неделя № 7, 
Титуляр: Сдружение “Група Цвят – България”, 
IBAN: BG11 UNCR 7630 1006 24 03 09, BIC: UNCRBGSF). 
 
Предизвестие по e-mail: colorgroup@avb.bg, потвърждаващо банковия превод, е 
желателно. 
 
Краен срок за превод на такса участие 15 май 2019 г. 
При невъзможност за спазване на крайния срок, задължително трябва да се 
свържете с представител на Организационния комитет! 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
д-р Ралица Гелева – Председател 

ас. д-р. арх. Светослава Андрейчин - Секретар 
д-р арх. Гергана Стефанова, доц.д-р арх. Анна Аврамова,  

доц.д-р ланд.арх. Веляна Найденова, доц. д-р Димитър Добревски 
 
 

За връзка с организаторите: 
 

1000 София, П. К. 744 
България 

e-mail: colorgroup@abv.bg 
 

0886494560; 0898 345280  
 


