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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC2076
2. Наименование на учебната дисциплина: Цвят и комбинаторика
3. Вид: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. Диана Сотирова
9. Резултати от обучението: да се разшири и обогати изобразителната култура,

познанията по хармония на цвета и конструктивното мислене на студентите за
приложението на знанията придобити в часовете по “Цвят и комбинаторика” в
постигане на по- добри резултати в практиката на архитектурното проектиране.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: необходими основни знания по

естетика и рисуване.
12. Съдържание на курса: Комбинаториката на форми и цвят представлява учебен

метод за усвояване на познания в областта на изграждането на хармонична среда
функционално и естетически обусловена в сферата на архитектурното
проектиране и дизайна. В учебния материал се разглеждат най-напред някои от
най-необходимите средства като формообразуващи фактори в структурната
комбинаторика. Като средства на композицията те прерастват в оценка на
естетическите категории на композицията и цвета особено необходими за
формирането на единство между форма и съдържание. Учебният материал е
съобразен със изискванията за развитието на познанията за формите, цвета и
структурите, необходими като изразни средства на  проектанта на архитектурни
форми за изграждане на неговите възгледи за естетика и формообразуване в
пространството

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: Васюцкиий Н. , Золотая пропорция , “МГ” ,
Москва  1990; Вайл, Херман, Симетрия. “Наука и изкуство” , София 1969; Гилберт Д. ,
Кон – Фоссен С. , Наглядная геометрия. “Наука” , Москва  1981; Райчев Р. ,
Комбинаторика. “Народна просвета” , София  1987; Райчев Р. , Формообразуване. -
Фолия за щраибпроектор,  “Септември” , София  1987; Райчев, Р. “Сигнални цветове и
значението им за рекламната дейност” Материали НТС 1998; Райчев Р. , Структурна
комбинаторика. “ Анубис” , София  2002;

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,
консултации, семинарни занятия, изработване на курсова задача.

15. Методи за оценка и критерии: В оформянето на оценката участват три
компонента: а) участие на студента в часовете; б) оценка на работите на
студента в ателието; с) семестриален изпит-устен, по конспект.

16. Език на преподаване: български


