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Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн “Академик
Дечко Узунов“ - гр.Казанлък, е открита през 1968 година като първи филиал на Националната художествена гимназия гр.София към Министерството на културата.
През 1974 година училището става самостоятелно с откриването
на новата специалност “Дизайн“, по инициатива на известния дизайнер
Васил Стоянов. Така се създава Средното специално художествено училище по промишлени форми като първото по рода си на Балканите.
През 1985 г. училището е настанено в нова, уникална по рода си сграда, построена
като еталон за всички училища по приложни изкуства в страната с просторни ателиета
по дизайн, рисуване, графика, скулптура, живопис, два кабинета по компютърна графика,
видеозала, кабинети по общообразователна подготовка, производствен корпус с работилници по дървообработване и металообработване, гипсолеярна, фотолаборатория, библиотека, галерия, актова зала с 280 места, общежитие за 46 ученика и др.
През 1988 година е открита нова, единствена за България специалност “Лютиерство“ за изработка и реставрация на класически струнни инструменти - майсторски цигулки.
Целта и задачите на обучението по дизайн в училището не са просто овладяване
на минимум от професионални знания и умения, за получаване на професионална квалификация и упражняване на дадена професия, а полагане на основа от професионална култура, върху която се осъществява и по-нататъшното развитие и усъвършенстване в съответната област. Училището е етап от цялостната система за художествено и хуманитарно
образование в България - школи, училища, висши учебни заведения, налице е диференцирана
подготовка на учениците за продължаване на образованието им в съответното висше
учебно заведение, като между тях съществуват взаимовръзки и приемственост. Нещо
повече, постиженията не само са съизмерими с тези в най-развитите страни, но и в много отношения надминават определено равнище на специална подготовка. Днес повечето
от преподавателите са възпитаници на училището, завършили НХА или ВТУ и представляват част от художествено творческия капитал на нацията.
Пълният курс на обучение VIII -ХIII клас в НГПИД “Акад. Дечко Узунов“ - гр. Казанлък
дава възможност за придобиванет за придобиванеование и трета степен на професионална квалификация по професиите:
• Художник, специалности “Живопис“, “Скулптура“, “Графика“;
• Дизайнер, специалности “Пространствен дизайн“, “Промишлен дизайн“
• Лютиер, специалност “Класически инструменти“.
Високата общообразователна и професионална подготовка позволяват пълноценна
реализация на пазара на труда с придобити компютърна грамотност, засилена чуждоезикова подготовка, иновационно мислене, широка обща култура, гражданско възпитание.
Учениците работят активно по екопроекти, съвместно с Национален парк “Централен Балкан“ за популяризиране на природните богатства на региона. Във фонда на Национален парк “Централен Балкан“ се съхраняват творби на ученици, създадени по време на
съвместни пленери, които с успех гостуваха в изложби в музея “Земята и хората“ - София,
Габрово, Художествена галерия - Казанлък, Народното събрание. По проект “Красива
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България“, съвместно с община Казанлък учениците от специалност “Промишлен дизайн“
изработват проекти за цветово оформление на сградите в централната част на
Казанлък.
Проектът “ЕВРОДИЗАЙН“ - европейска практика на учениците от специалност
“Промишлен дизайн“ - е одобрен за финансиране от Национална агенция “Леонардо да Винчи“.
Учениците участват в практическо обучение в гр. Карлсруе, Германия, където във фирма
“Еlop“ изучават две от програмите за компютърна обработка на изображения, които са
основното средство на всеки дизайнер и получават сертификат за обучението. За реализирането на проекта е получен и сертификат за качество от доц. д-р Даниел Вълчев - министър на образованието и науката. По втори проект “Европейски измерения на творческия процес в дизайна“ по програма “Леонардо да Винчи“ представянето на учениците в
Германия е определено от агенцията като изключително креативно, а сега се подготвят
и участниците в третия спечелен проект “Дизайн на интернет базирани системи“.
От 2005 г. училището има договорни отношения с Толиатинския Лицей по
изкуствата. Гостувалите преподаватели от Лицея остават възхитени от базата, от
прекрасната творческа атмосфера, от учебно-творческите резултати на талантливите
ученици и учители. Преподаватели от училището посещават гр. Толиати и взимат участие като ръководители на международен пленер с деца от Русия и Европа. Лятната творческа школа е под патронажа на Международния благотворителен фонд на Владимир
Спиваков, който е и нейн почетен президент .
НГПИД “Акад. Дечко Узунов“ е активен участник в художествения живот на страната. Учениците и преподавателите са инициатори на множество изложби в цялата
страна. През 2004 година за учебно - творческите резултати и участието в изложбите
гимназията е номинирана от радио ВИС-ВИТАЛИС в гр. Казанлък за училище на годината.
През 2005 г. училището организира представителна изложба в Парламента, състояща се от 45 творби на ученици от всички специалности.
През уникалното съжителство на специалностите от трите професионални направления са преминали 34 випуска талантливи ученици. Много от тях - Чавдар Петров,
Анастас Константинов, Димитър Лалев, Светла и Петко Москови, Ганчо Карабаджаков,
Запрян Маринов, Зиятин Нуриев, Хубен Черкелов, Георги Тушев, Тодор Терзиев, Дарина и
Андрей Янчеви, Винсент Мицев, Антония Саранеделчева, проф. Вихрони Попнеделев, са известни художници и дизайнери, разнасящи славата на българския творчески дух по цял
свят.
Използваните в училището интерактивни методи, индивидуалната и груповата
работа с учениците имат потенциала да осигурят съвкупност от умения, опит и
дисциплина, необходими за изграждане на успяващи личности.

ул. “Ген. Радецки“ № 80, Казанлък 6100
тел.: (0431) 635 75; (0431) 634 30
www.hg-kazanlak.hit.bg www.pgpikk.hit.bg
e-mail: pgpikk@abv.bg pgpi@mail.bg
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