
ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА 

на Група по интереси 

“ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И 

ФОТОГРАФИЯ” 

при ПГЛП “Владимир Димитров – Майстора”  

– гр. Кюстендил 



  

 

 През месец октомври 2019 година стартира своята 

дейност Група по интереси “Изобразително изкуство и 

Фотография” при ПГЛП “Владимир Димитров – 

Майстора” – гр. Кюстендил. 

 Въз основа на анкетно проучване сред учениците на 

ПГЛП, проведено в началото на учебната 2019/ 2020 

година за техните желания и интереси, бе сформирана 

сборна група от 8 до 12 клас от направление “Изкуство и 

култура”. 

 В часовете по Изобразително изкуство, с които 

започнаха заниманията на групата, учениците разработваха 

свои проекти, прилагайки материали и техники от 

живописта, графиката и декоративно-приложните изкуства, 

като фокуса бе поставен върху индивидуалния опит и 

творческия потенциал на всеки. 

 





 “ХУДОЖНИКЪТ ДЪРЖИ ВСЕЛЕНАТА В УМА 

И В РЪЦЕТЕ СИ” 

            Леонардо да Винчи 

































 От месец февруари започнаха занятията и по 

Фотография. 

 Чрез темите заложени в раздела, учениците се запознаха 

с техническите средства във фотографията и методите за 

създаване на фотографски изображения.  

 Черно–бяла и цветна, портретна и пейзажна, макро, 

модна и репортажна, арт фотография; фотографии на деца и 

животни … 

  С много желание и въображение учениците 

изпълняваха поставените им задачи.  



 “Фотоапаратът трябва да се използва не просто за 

регистрация на живота, а за разкриване на същността на 

нещата, независимо дали е лъскава стомана или жива плът” 

 

            Едуард Уестън 











 “Когато кажа, че искам да снимам някой, всъщност 

искам да кажа, че искам да го опозная по-добре. Снимам всеки, 

който познавам.” 

 

             Ани Лайбовиц 











 “Няма значение фотоапаратът. Всички запечатват 

каквото виждаш. Ти трябва да видиш.” 

 

         Ернст Хаас 







 “За мен фотографията е изкуство за наблюдението. 

Важно е да намериш нещо интересно на обикновено място. 

Стигнал съм до извода, че нещата са маловажни, важно е как ги 

погледнеш.” 

 

               Елиът Ервит 















  

 “Снимайки, аз търся отговори.” 

 

      Уин Бълок 















Изложбата за вас подготвиха: 

Вася Петрова – 8 “а” клас 

Жаклина Димитрова - 8 “а” клас  

Мартин Кольов - 8 “а” клас  

Мартин Момчилов - 8 “а” клас  

Вася Манолова - 8 “б” клас  

Естира Асенова - 9 “б” клас  

Анелия Стефанова - 9 “б” клас  

Люси Любомирова - 9 “б” клас  

София Илиева - 9 “б” клас  

Жаклина Николова - 10 “б” клас  

Амза Георгиев - 11 “а” клас  

Надя Александрова - 11 “а” клас  

Далила Живкова - 12 “а” клас  

Марияна Русева - 12 “а” клас  

и Мая Таскова – Ръководител на групата 

 



Благодарим за вниманието! 


