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рекламна
графика
Петгодишният курс на
обучение Ви гарантира
професионални умения по:

компютърна графика

рекламен клип и
анимация

графично оформление на
реклами

проектиране на плакати

създаване на авторски
шрифтове
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иконопис

художествена тъкан
В модерна уютна обстановка, с усвояване на съвременни
техники и ползването на традиционни вертикални станове,
се научавате да проектирате и изработвате:
· текстилни пана и пластики
· печатане върху текстилни основи
· рисуване върху коприна
· модни облекла и аксесоари
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Придобитите умения Ви
дават възможност както
да зографисвате, така и
да работите успешно в
областта на декоративномонументалната и
фигуралната композиция.
Наши възпитаници са
магистри и студенти по:

живопис

скулптура

стенопис

реставрация

сценография
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рисуване
В просторни ателиета,
младите художници
усвояват тънкостите на
академичната рисунка,
което им позволява да
се справят с
предизвикателствата на
специалните предмети:

Художествена тъкан

Рекламна графика

Иконопис
Нашите ученици
успешно се представят
на кандидат-студентските
изпити по рисуване.

НАЦИОНАЛНА
ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАЗИЯ

ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ
СЛИВЕН

Национална художествена гимназия
"Димитър Добрович" - Сливен е елитно училище,
с 30-годишна традиция, което Ви гарантира:

обучение от високо квалифицирани специалисти и
изявени художници

ползване на съвременна материална база в
представителна обновена сграда в центъра на Сливен

интензивен творчески и социален живот, включващ
пленери в страната и в чужбина, участия в изложби,
организиране и забава в традиционните ни пролетни
и коледни балове

работа с графични компютърни програми

успех при кандидатстване във висши учебни
заведения - над 80% е ежегодният ни прием
8800 Сливен, бул. "Георги Данчев" 7 тел. 044/667465
e-mail nhg_dd@abv.bg http:// nhgdd-sliven.net
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живопис
Съвременният
високопрофесионален
подход към живописта,
в студията и на двата
пленера всяка година,
формира в нашите
възпитаници умения
в традиционните и
съвременни техники.
Техните произведения:

натюрморти

пейзажи

фигурални етюди
предизвикват възхищение
на изложбите ни и са
желана придобивка за
ценителите.
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пленер
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