
АВТОБИОГРАФИЯ 
                        на проф. Екатерина Русинова, щатен преподавател към БФ на НБУ 

 

 

Родена: 09.10.1946 г., гр. София 

2011/12 г. — директор на дикторска програма “Визуално – пластични изкуства“ 

2009/10 г. — щатен професор по “Рисуване и приложна графика“ 

2007/11 г. - и.д. ръководител на нов департамент “Изящни изкуства” 

2002-2003 г. - декан на Бакалавърски факултет 

1999-2006 г. - ръководител на департамент “Пластични изкуства” 

2001 г. - щатен доцент (ВАК) по “Изобразителни студии” 

1999-2003 г. - директор базова програма “Пластични изкуства” 

1999 г. — след успешно издържан конкурс - щатен преподавател по “Изобразителни 

студии”, департамент “Пластични изкуства” 

1997-1998 г. - хоноруван преподавател по изобразителни студии, департамент 

“Пластични изкуства” 

1984 г. - до днес - редовен член на СБХ, секция “Графичен дизайн”  

1984 г. - член на Ателието на младия художник към СБХ 

1980-1992 г. — член на международната организация за образование чрез изкуство 

“ИНСЕА” към ЮНЕСКО 

1992-1997 г. - преподавател по рисуване и заместник-директор по учебно- 

възпитателната дейност на Средното художествено училище за приложни изкуства “Св. 

Лука” - София. 

1983 г. - наградена с орден “Кирил и Методий” II ст. за особени заслуги за развитието 

на художественото образование в България 

1992 г. — работи като експерт-методист по проблемите на висшето и средно 

художествено образование в Министерството на културата. Разработва и участвува в 

разработки на учебни планове, учебни програми, правилници, наредби, методически 

указания, концепции за развитието на художественото образование. 

1965 г. - завършва в ИИИ “Н. Павлович” (сега Национална художествена академия), 

специалност “Приложна графика” 

 



ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ: 

2012 г. Благотворителна изложба „ Живопис, графика , скулптура“, Галерия „Сезони“ - 

София 

2012 г. Изложба “Състояние х 3” - Галерия „Алгара“ - София 

2012г. Изложба “Drawing across borders” - Gallery „307” – Lamar Dodd School of Art, 

University of Georgia – САЩ 

2011г. Изложба “ЗА/ЕДНО II” — Градска художествена галерия - Пловдив 2011г. 

Изложба “Три в едно” — галерия „Ателие Пластелин“ - София 2011г. Самостоятелна 

изложба “Образи” - галерия НБУ - София 

2011г. Изложба “Рисунка без граници/Drawing across borders” - галерия „Мисията” - 

София 

2011г. Изложба “ЗА/ЕДНО” - галерия „Арт алея” - София 

2011г. Изложба “Национална изложба - Рисунка и малка пластика” - галерия „Шипка 

6” - София 

2010 г. Изложба “Приказка без край” — галерия „Ателие Пластелин” - София 

2010 г. Изложба “Графика, керамика и пластика” — галерия „Арт алея” - София 

2010 г. Изложба “Илинденци 2010 - Творби от пленера” - галерия „Мисията“- София 

2010 г. Самостоятелна изложба “Огледален образ” - НБУ - София 

2009 г. Изложба “Рисунки и малка пластика” - „Галерия- книжарница София-прес” - 

София 

2009 г.Изложба “Образ и форма” - „Ателие Пластелин” - София 

2007 г.Изложба “Малка пластика и рисунка” - СБХ - Варна 

2007 г. Изложба “Малка пластика и рисунка” - СБХ - Плевен 

2007 г. Изложба „НБУ и приятели” - галерия „България 

2006 г. - Юбилейна изложба „Графичен дизайн и рисунка” - галерия” НБУ 

2006 г.- Национална изложба „Рисунката”- СБХ 

2001 г. - Изложба рисунки и графичен дизайн - НХА; 

2001 г.- Обща изложба „Дизайн 2001”, серия етикети за вина; запазени графични знаци 

1991 - 2001 г. - реализирани много проекти за етикети, опаковки, календари, рекламни 

материали и др. 

1990 г. Обща изложба „Приложна графика” - етикети - серия „Битер - София”, 

опаковки — козметична серия „София” 

1988 г. Обща изложба „Приложна графика” на АМХ - опаковки - НАПС - кутия, 



опаковъчна хартия; козметична серия „Каскадьор” 

1986 г. - Обща изложба „Приложна графика”, опаковки - комплект „Новогодишни” 

плик, кутия за вино, бонбониера; опаковъчна хартия 

1984 г. - Обща изложба „Приложна графика”, етикети - „Червено вино от Хърсово” , - 

“Сунгурларска ракия”, опаковки - козметична серия „Детелина” опаковъчна хартия; 

1982 г. - Обща изложба „Приложна графика”, етикети - „Сливенска перла”, 

„Десислава” - награден от Пловдивския панаир; „Приета” 

1982 г. - Национална младежка изложба „Приложен раздел” две бонбониери - „Здраве” 

и„Росица” 

1977 г. - Обща изложба „Приложна графика” на АМХ, плакат - „Изложба - Тракийско 

съкровище” 

1976 г. - Обща изложба „Приложна графика”, плакат - „100 години Априлско 

въстание“ 

1973 г. - Обща изложба „Приложна графика”, плакат - „Идеологическа диверсия” 

 

НАГРАДИ 

2012 г. -  Награда на НБУ „Преподавател на годината“ 

2001 г. - Награда на СБХ за особено престижно представяне на ОХИ „Дизайн 2001”   

2001 г. - Отличена с Грамота от Националната асоциация за дизайн и реклама за най- 

добро представяне в раздел „Графичен дизайн” на Обща художествена изложба 

„Дизайн 2001” 

1990 г. -  Награда на международен панаир - Пловдив и ОХИ-СБХ за оформление на 

серия етикети за аперитив Biter „Sophia” 

1984 г. - Награда на международен панаир - Пловдив - за оформление на етикет на бяло 

полу-сухо вино „Русенски мускат” 

1983 г. - Награда на международен панаир - Пловдив - за оформление на етикет за 

гроздова ракия „Сливенска перла” 

1983 г. -  Наградена с орден „Кирил и Методий“ II-ра степен за особени заслуги в 

развитието на художественото образование в HP България  

1982 г. - Награда „Златни ръце” на международен панаир - Пловдив за оформление на 

етикет на бяло вино „Десиславa”
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АВТОБИОГРАФИЯ 
на 

доц. д-р Калина Христова 
 

 
Родена на 6 януари 1979 г. 
Р. България, гр. София 
+ 359 898 505 795 
k_hristova@nbu.bg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доц. д-р Калина Христова е преподавател в Нов български университет от 2003 година. 

Преподавателската дейност на Калина Христова е свързана с курсове по графика и 

илюстрация и графичен дизайн. Водещ преподавател е в курсове към БП „Пластични 

изкуства“ / „Визуални изкуства“ – модули: „Графика и илюстрация“ и „Плакат и рекламен 

дизайн“, МП „Илюстриране и графични технологии“ и МП „Плакат и комуникативен дизайн“, 

за която е част и от авторския екип по създаването й. Творческите й проекти са в областта 

на плаката, класическите и дигитални илюстративни техники, графичните технологии, а 

научните й интереси са в областта на теорията и историческите аспекти на графичния и 

комуникативен дизайн.  

Калина Христова участва в множество колективни творчески проекти в България и 

чужбина, автор е на няколко самостоятелни изложби. От 2012 година е член е на СБХ – 

Секция „Графичен дизайн“. 

 
Длъжност: 
 

 Щатен доцент, доктор, департамент „Изящни изкуства“ 

 Еразъм координатор на департамент „Изящни изкуства“ 

 Член на СБХ – Секция „Графичен дизайн“  

 
Предишни длъжности в НБУ: 
 

 Програмен консултант на общообразователни курсове по изкуства 

към Факултет за базово образование 

 Директор на бакалавърска програма „Пластични изкуства“  

 Директор на магистърски програми „Илюстриране и графични технологии“ и 

„Живопис“ 
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 Директор на базова програма „Визуални изкуства“ 

 
Образование: 
 
2017 г – Научно звание „доцент“ по научно направление 8.2. Изобразително изкуство 

(графичен дизайн, графика и илюстрация) 

2014 г – Академична длъжност „главен асистент“ по научно направление 8.2. 

Изобразително изкуство (графичен дизайн, графика и илюстрация) 

2012 г. – Защитен  дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“ по научно 

направление 8.2. Изобразително изкуство (графичен дизайн, графика и илюстрация) 

Тема на дисертационния труд:  „Фотография и рисунка в рекламния плакат“ 

Научен ръководител: проф. Димитър Тасев 

2003 г. – Образователна степен „магистър“ – магистърска програма „Графично и 

пространствено проектиране“, Нов български университет, София 

2002 г.  – Образователна степен „бакалавър“ – специалност „Графика“, Национална 

художествена академия, София 

1998 г.  – Художествена гимназия „акад. Илия Петров“, София 

 

Опит: 

 

2007 - 2012 г. – Щатен асистент по рисуване и живопис, илюстриране и графични 

технологии, департамент „Изящни изкуства“, Нов български университет 

2007/08 г. – Графичен и рекламен дизайн, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, София 

2004 - 2007 г. – Щатен асистент по рисуване и живопис, департамент „Кино, реклама и 

шоубизнес“, Нов български университет 

2003 – 2004 г. –  Хоноруван преподавател по рисуване и живопис, департамент „Пластични 

изкуства“, Нов български университет 

2002/03 г. – Асистент – художник „Rainer Ganahl Art Studio“ – Виена,Австрия  

 
Ниво на владеене на чужд език: английски 
 
 

Разбиране Разговор Писане 

Слушане Четене Участие в 
разговор 

Самостоятелно 
устно изложение 

 

C1 
Свободно ниво 

на владене 
C1 

Свободно ниво 
на владене 

C1 
Свободно ниво 

на владене 
C1 

Свободно ниво 
на владене 

C1 
Свободно ниво 

на владене 

C1 
Свободно ниво 

на владене 
C1 

Свободно ниво 
на владене 

C1 
Свободно ниво 

на владене 
C1 

Самостоятелно 
ниво на 

владеене 
C1 

Самостоятелно 
ниво на 

владеене 
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Публикации: 

1. Христова, К., „New visual trends in social and online media – usage of short 

animation“(2017), сборник ХIX Лятна школа по Пъблик Рилейшънс, „Глад за 

съдържание“ (под печат). 

2. Христова, К. „Емоции, измерения, състояния“, първо издание, 2015 год., Издателство: 

Нов български университет, ISBN: 978-954-535-895-1 

3. Hristova, K., „New visual trends in social and online media – usage of short 

animation“(2016), сборник ХVIII Лятна школа по Пъблик Рилейшънс, „Глад за 

съдържание“ (под печат). 

4. Христова, К., „Нови визуални форми в графичния дизайн. Социални платформи и 

антитерористична пропаганда“ (2016), сборник с научни доклади от научна 

конференция „Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства“ 

(под печат). 

5. Христова, К., „Въздействие на социалната реклама в градска и дигитална среда. 

Комуникационни проблеми и стратегии и ефективност на асоциативните плакати.“ 

(2015), Сборник „Научни публикации“ към проект Проект BG051PO001-3.3.06-0060-

C0001 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и 

млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични 

комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, 

професионалното обучение и бизнеса“, Издателство на Нов български университет 

6. Христова, К., „Фестивали и обединения на творческите индустрии в подкрепа на 

идеята за изграждането на квартали за изкуство и култура“, (2014), сборник ХVI Лятна 

школа по Пъблик Рилейшънс, „Комуникация и култура“ – ISBN 978-954-535-899-9, 

(http://ebox.nbu.bg/ssc15/view_lesson.php?id=9). 

7. Христова, К., „Плакат и комуникативен дизайн – нова визуална култура“, (2014), 

Сборник „Научни публикации“, бр. 3 – Депатаменти: „Дизайн“, „Архитектура“и „Изящни 

изкуства“ , Нов български университет – ISSN 1314-7188.  

8. Христова, К., „Психология на визуалното въздействие и многообразие от изразни 

похвати в плакатното изкуство“, (2013), Годишник на департамент „Дизайн“, бр. 2 – 

ISSN 1314-7188. 

9. Христова, К., „Изборите като панацея или изкривеното лице на политическата 

пропаганда“ (2013), сборник ХV Лятна школа по Пъблик Рилейшънс, „Изборите в ПР и 

ПР при избори“ – ISBN 978-954-535-851-7. 

10. Христова, К. „Плакатът като канал за социо-културна комуникация“, (2012), Сборник 

„Докторантски четения 2012“, Нов български университет – ISSN 1313-4094.  

11. Христова, К. „ Рекламен плакат – образен ефект и асоциативност“, (2009), сборник 

„Докторантски конференции – Сборник доклади 2009” на тема: „Проблеми на 

приложните и изящни изкуства“, Национална художествена академия – ISSN 1313-

6593. 

12. Христова, К. „Новите измерения в интеркултурния диалог – индивидуална и групова 

идентичност“, (2008) Годишник т. 6, от международна конференция на тема: 

„Интеркултурен диалог и интеграция“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Ботевград – ISBN 978-

954-680-568-3.  

13. Христова, К. „Българският плакат – европейска традиция и балкански нрави“, (2007)  

Годишник т. 5, от международна конференция на тема: „Европа като културно 

пространство“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Ботевград – ISBN 978-954-680-514-0.  

14. Христова, К. „Реклама и попфолк“, (2006), статия, в-к „Култура“, брой 25 (2420), 

година L, стр. 7.  

http://ebox.nbu.bg/ssc15/view_lesson.php?id=9
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Награди и стипендии: 

2011 г. – Еразъм стипендия за образователен обмен на преподаватели – Университет 

„Томаш Бата“, Злин,Чехия 

2010 г. – Трета награда в конкурс за дизайн на рекламен плакат „Рекламация“ – Списание 

„Sign Cafe“ 

2009 г. – Еразъм стипендия за образователен обмен на преподаватели – Художествена 

академия, Нанси, Франция 

2002/ 03 г. – Еразъм стипендия за образователен обмен на студенти – Художествена 

академия за изящни изкуства, Виена, Австрия 

Членство в организации: 

 Член на СБХ – Секция „Графичен дизайн“ 

 Член на AOI – Association of Illustrators 

Компютърни умения и компетенции:  

 Microsoft Office 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Illustrator 

 Adobe InDesign 

 Windows Office 
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Списък на участия в национални и международни проекти, конкурси и изложби: 

2018 г. 

- Изложба „Майски вдъхновения“ на преподаватели от департамент „Изящни изкуства“ – Галерия 
„Околийска къща", Дупница 

- Изложба „Биенале на илюстрацията”, Столична библиотека, София 

- Изложба „POST ERROR” – НБУ, София 

- Изложба “Различно графично ” –  част от програмата на РЕстарт фестивал, Етнографски музей, 
Берковица 

2017 г. 

- Изложба „Пресечни точки“ – Галерия „Бургас", Бургас 
- Изложба „10” – по случай 10 години департамент “Изящни изкуства”, НБУ – Галерия „Кракра“, Перник 

- Коледен базар - графика и илюстрация (принтове/торбички/картички) – НБУ, София 

 

2016 г. 

- Изложба „НЕ/ФОРМАЛНО“ на преподаватели от департамент „Изящни изкуства“ – Галерия „Кракра", 
Перник 

- Самостоятелна изложба „Daydreaming” – Галерия 2.0, София 

- Изложба – базар– Адвокатска кантора „Попов и партньори“, София 

 

2015 г. 

- Изложба „FRESH ART“ на преподаватели от департамент „Изящни изкуства“ – Галерия „Артсалон", 
Перник 

- Изложба „НБУ в НДК“ – Арт галерия – НДК, София 
- Изложба „My name is V” – Underground gallery/ studio, (MINI art fest Fo), София 

- Изложба „TOTE” – „SOHO“, София 

- Изложба “Джаз от прозореца”, по случай 10 години галерия “България” – Галерия „България“, София 
- Изложба на преподаватели от департамент "Изящни изкуства", БТПП, София 

2014 г. 

- Изложба „Поколения“, БТПП, София 

- Изложба „Beyond our borders“ – Музикален център „Борис Христов“, София 

- Изложба „EMOTIONS/ DIMENSIONS/ VALUES“ – „SOHO“, София 

- Международно триенале на сценичния плакат – Национален изложбен център, ул. „Шипка” 6, София 

- Инсталация „ SIX EMOTIONS“ – (част от „София диша“ – ул. Цар Иван Шишман, София) 

- Обща изложба на студенти и преподаватели от НБУ – Дворец на културата, Перник 

- Изложба „TOTE” – Betahaus, София 

- Инсталация „SUPER EGO“ – Фестивал „ZONA Cultura“, Хладилен завод, София 

- Изложба „ПLАКАТИТЕ” – Art Hall VIVACOM, София 

-  

2013 г. 

- Изложба „КОШМАРТ“ – Галерия „Графит“, Варна 

- Self-Promo акция „Make a CHANGE/VOTE“, (част от “София диша”) – ул. Пиротска, София 

- Мобилна инсталация "PLAY4CHANGE", Борисова градина, София 
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- Изложба "РАВНО//ДЕЙСТВИЕ", Галерия „Кракра“, Перник 

- Изложба „Авторски и социален плакат“ – Галерия „Мисията“, София 

- Инсталация „КИБИК“ – Нощ на галериите и музеите (част от „Хартиен Арт Фест 2013“), Исторически музей, 

София 

2012 г. 

- Изложба „STEP2FREEDOM“ – Моста на влюбените, НДК, София 

- Изложба „FREE ME”, НБУ, София 

- Благотворителна изложба „Графика, живопис, скулптура“ – Галерия „Сезони“, София 

- Интерактивна инсталация „FACE THE BOOK“ – (част от „София диша“, ул. „Пиротска“, София) 

- Лекция „SKETCHBOOK – от Вдъхновението до Сътворението“ – VIVACOM ART HALL (част от „Хартиен Арт 

Фест 2012“), София 

- Уъркшоп (водещ) „ Донеси модерен предмет и го изрисувай с традиционни мотиви“ (част от „Folk Color” и 

„София диша“ – НДК, София 

- Изложба „Състояния х 3” – Галерия „Алгара“, София 

- Изложба на новоприетите членове на СБХ – Национален изложбен център, ул. „Шипка” 6, София 

2011 г. 

- Изложба „ЗА/ЕДНО II” – Градска художествена галерия, Пловдив 

- Национална изложба „Рисунка и малка пластика“ – Национален изложбен център, ул. „Шипка” 6, София 

- Изложба “Първо състезание за обикновена живопис – Иван Кубратов” – галерия “Ателие Пластилин“, 

София 

- Фестивал „People meet People – с. Долна баня  

- Самостоятелна изложба „Измерения” – Галерия „България“, София 

- Изложба „Три в едно” – Галерия „Ателие Пластилин“, София 

- Годишна изложба „Секция 13“ – Национален изложбен център, ул. „Шипка” 6, София 

- Изложба „ЗА/ЕДНО” – Галерия „Арт алея“, София 

- Изложба „Илюстративни фантасмагории“ – Галерия НБУ, София 

2010 г. 

- Изложба „ Илинденци 2010 – Творби от пленера“ – Галерия „Мисията“,София 

- Изложба „Гранична ситуация“ – Галерия „Индустриална“, София 

- Изложба „Приказка без край” – Галерия „Ателие Пластилин”, София 

- Изложба „Графика, керамика и пластика“ – Галерия „Арт алея“, София 

- Годишна изложба „Секция 13“ – Галерия „Индустриална“, София 

- Участие в творчески пленер „7х7 – Седем автора за една седмица“ – Арт център „Илинденци“, с. 

Илинденци 

- Изложба „Образи и знаци“ – Галерия НБУ, София 

- Изложба „В света на приказките“ – Галерия НБУ , София 

- ФЕСТ-2010 – „Образование, обучение, резултати“ – Софийска градска библиотека, София 

- Изложба „Пространствени измерения” – Галерия НБУ, София 

2009 г. 

- Самостоятелна изложба „HUMAN VALUE“ – Галерия “Ателие Пластилин”, София 

- Изложба „Рисунки и малка пластика“ – Галерия – книжарница „София-прес“ ,София 

- Изложба „Recycle Art” – Кино „Одеон“, Поп Арт Кафе, София 

- Изложба „Алиса в страната на чудесата“ – Галерия НБУ, София 

- Изложба „Образ и форма“  – Галерия „Ателие Пластилин”,София 

http://www.nbu.bg/index.php?l=1274&art=23818
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2008 г. 

- Изложба „Куполи” – Галерия НБУ, София 

- Изложба „Ателие 13 – Графика” – Галерия НБУ, София 

- Изложба „Сън за щастие” – Галерия „Ателие Пластилин” 

- „IV международно бианале на малките форми” – Градска Галерия, гр. Плевен 

2007 г.  

- „Remember Sofia underground” – фестивал на съвременното изкуство – Национален изложбен център, ул. 

„Шипка” 6 

- Изложба „Паднали думи” – Галерия НБУ, София 

- Изложба „Крилете на Ариел” – Български културен институт, Прага 

- Участие в пърформанс „Крилете на Ариел” – Четвърто международно квадринале на сценичните 

изкуства, Прага 

- Обща изложба „НБУ – преподаватели и приятели” (27.12.2006 г. – 06.01.2007 г.), Галерия „България”, зала 

„България 

2006 г.  

- Изложба „Древният Египет” (стилизации на египетски изображения и модели на ладии от времето на 

Новото царство) – НБУ, аула – м. ноември 

- Обща изложба „15 години Нов български университет” – в сградата на НБУ, м. септември – октомври 

-  Обща изложба „Рисунката” (11.10. – 30.10. 2006 г.) – Национален изложбен център  ул. „Шипка” 6 

- „Vienna – Sofia – 1000 km.” – „Dauhaus”, София, ул. „Вихрен” 9, м. юни 

2005 г.  

- Самостоятелна изложба „Поглед през рамо” – Галерия НБУ, м. декември 

- Девета изложба на програма „Графично и пространствено проектиране” в Малкия параклис на 

Националната художествена галерия, м. юни 

- „Zong” (MKL, Graf), Mario Grubesic, Tamuna Sirbiladze, Kalina Hristova, Tatjana Hardinov, Sarah Glaxia, Виена, 

Австрия, м. септември 

- „Dimension” – Prof. Franz Graf und Kalina Hristova, Виена, Австрия – м. юни-м. септември 

2004 г.  

- „Rain Ball” – Белград, Сърбия 

- „ІІ Международно биенале на пастела” – Nowy Sacz, Полша 2004 

- „ІV Международно биенале на рисунката” – Пилзен, Чехия 

- „ІІ Международен конкурс за Ex Libris” – Бодио Ломнаго, Италия 

- „Manaus Project Refresh“ – Бразилия 

2003 г.  

- „Manaus Project“ – Бразилия 

- „Мигове от Виена” – самостоятелна изложба – НБУ, София 

- „THIS PLAY” – “IG BILDEN KUNST” Galerie, Wien 

- „A.T.O.M.” – Galerie Contact, Wien 

- „Breaking News” – Bremen, Germany – exhibition associated with Rainer Ganahl 

2002 г. 
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Обща изложба на НХА – дипломна защита – Галерия “Шипка” 6, София 

1998 г.  

Обща изложба на ССХУ – дипломна защита – Галерия “Шипка 6”, София 

1997 г. 

Обща изложба на ССХУ в Галерия за Чуждестранно Изкуство, София 

1995 г. 

Обща изложба на ССХУ в Галерия „XXL”, София 

1995 г.  

Обща изложба на ССХУ в Галерия „Леседра”, София 

1994 г.  

Обща изложба на ССХУ в СМУ „Л. Пипков”, София 

 


