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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC2018
2. Наименование на учебната дисциплина: “Дизайн за архитектурата – теория”
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектора: д-р арх. Доника Кирова
9. Резултати от обучението: Цел на курса е постигане на професионална

подготовка в областта на дизайна за архитектурата чрез: запознаване с
принципите и методите на художественото проектиране и създаване на умения
за анализиране на формата, внедряване на знания за формообразуване и
композиции при комплексно проектиране на архитектурна среда.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: за провеждане на курса на обучение

е необходимо студентите да са навлезли сериозно в същността на
проектантската дейност и да са преминали обучение по типология на жилищни и
обществени сгради, както и обучение по градоустройство

12. Съдържание на курса: Икономическо развитие в ІІІ хилядолетие; Формиране и
актуално състояние на дизайна; Видове дизайн; Архитектурен дизайн и дизайн
за архитектурна среда; Дизайн за архитектурна среда като интелектуална
собственост; Стратегия и тактика; Метод на художественото проектиране за
архитектурна среда;  Части на проекта; Формообразуване;  Композиция и
хармонизация на формата;  Комбинаторика;  Възприемане на формата; Дизайн
за външна архитектурна среда;  Комплексно проектиране на градски интериор;
Архитектурно-дизайнерски средства за формиране на градски интериор

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: учебник: Р. Никифорова „Дизайн в
архитектурна среда”, Издателство на ВСУ, 2011; Зелен Витрувий – Принципи и
практики на устойчивото архитектурно проектиране, UNDP (Програма на ООН за
развитие), Eneffect, София, 2010; Илиев, И. Паркетиращи конвексни петоъгълници,
АрхИмед, 2009; Никифорова, Р. (2008) На границата между архитектура и дизайн,
АМС Аспекти, бр.4; Рунге В.Ф., История дизайна, науки и техники Вторая книга,
Москва – С, 2007; Родькин, П. Промышленный бренд будущего – визуальная
революция в эпоху атомного ренессанса, Москва, ФОРУМ, 2009

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, практически
упражнения, консултации и самостоятелна работа

15. Методи за оценка и критерии: Персонална работа с всеки студент, обсъждане на
работите по групи и в целия курс, докладване и защита на студентски проекти
пред колегите от курса; обсъждане на проведените клаузури с аргументация за
оценки на принцип на сравнение на постиженията.

16. Език на преподаване: български.


