
Гостуващата в НГПИ „Св. Лука“ през м. март изложба от Художествената гимназия 

в Ниш, Сърбия по проекта „Балкански посоки“ е представена в статията РЕФЛЕКСИИ: 

Утвърдени и по-млади художници в изложби в София в сайта „въпреки.com”. 

Публикуваме част от материала: 

..... И още една инициатива, свързана с младите. Тя е по проекта „Балкански 

посоки”, иницииран от Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ в 

София. От училището са изпратили покани за участие на училища по изкуствата от 

Република Сърбия, Република Северна Македония, Румъния, Република Гърция и 

Република Турция. В първия етап януари – юни 2020 г. в галерия „Св. Лука“ ще гостуват с 

изложби по едно училище от  Ниш, Скопие и Белград. Проектът „Балкански посоки” се 

посвещава на успешното българско председателство на Съвета на Европейския съюз и 

Европейската перспектива на Западните Балкани като гаранция за сигурност и 

стабилност в региона, отбелязват организаторите. И първото събитие е гостуваща 

изложба от Художествената гимназия, Ниш. Изложбата ще продължи до 20 март в 

галерията на гимназията, а на откриването й бяха Н. Пр. доц. д-р Желко Йович – 

Посланик  на Република Сърбия в България, Миодраг Секулич – първи съветник в 

Посолството на Република Сърбия, Невена Стефанович - преподавателка в 

Художествената гимназия в Ниш и нейните ученици - Александра и Катерина. 

А директорката на Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ Лилия 

Балева каза при откриването: „Основната цел на проекта е сближаване на сродни 

училища, занимаващи се  с изкуство от съседни балкански  държави за опознаване, 

обмяна на опи и информация относно учебния процес и резултатите от него, размяна на 

изложби с гостуване на ученици от съответните държави. От десет години в периода  от 

януари до  юни, нашата гимназия реализира различни проекти за запознаване на нашите 

ученици с изобразителното изкуство и най-известните имена. Вече имаме увереността и 

професионален опит да разширим проектите  в международен план.  А няма по-хубаво 

от това да започнем от нашите най-близки съседни държави на Балканите - заради 

културата и изкуството, които ни сближават, заради близката ни душевност”, каза Лилия 

Балева. И добави към учениците: „Светът е отворен за вас. Ние  по-възрастните, вашите 

родители, вашите учители постигнахме това за вас. За да можете да  пътувате, да 

разглеждате музеи и галерии, да изучавате историята на изкуството в световен план, да 

имате прекрасни условия да се образовате във вашата страна  и да продължите 

обучението си, където пожелаете. Трябва само да живеем в мир, да го ценим, да го 

запазим, а нашият проект „Балкански посоки” е част от това”. ≈ 

Текст: „въпреки.com” 

Снимки: Стефан Джамбазов 

 

 



 

 

 

 

 


