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Катедра                                                            „Архитектура и урбанистика”
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC1268
2. Наименование на учебната дисциплина: „Цветознание“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):     доц. д-р Капка Йорданова Манасиева, проф. Р Райчев
9. Резултати от обучението: Да се разшири и обогати художествената култура на

студентите за приложението на цвета в изкуството и професионалните умения за
постигане на цветова хармония в практиката на дизайнерското проектиране в
изкуството. Дава фундаментални теоретични познания и практически умения в
областта на цвета, засягащи физическите закони на цвета, психологическото и
символично въздействие на цветовете, историческите и естетически проблеми
на цвета в изкуството и цвета като функционално – естетически фактор в
изграждане на художествената среда.

10. Начин на осъществяване: директно ( възможност за дистанционно)
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (Познаване на векторен софтуер (

Corel Draw или Adobe Illustrator)
12. Съдържание на курса: Първи сведения за цвета. Цвета в Гръко-римския

свят, в Средновековието, в Ренесанса и Барока; Характер на до научния период
на знанията за цвета; Физически свойства на светлината. Естество на светлината.
Видове лъчи. Източници на светлина. Значение на светлината за възприемане на
цвета. Ефект на Пуркине. Физиологично, психологично, символично
въздействие на цветовете. Ахроматични и хроматични цветове. Яркост и
светлота. Адитивно и субтрактивно смесване на цветовете. Видове цветови
контраст. Цветови хармонии.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

- Райчев Р. - Цветовете в изкуството, Проф. Харалд Брем – Магията ня цветовете,
Николай Александров - Фундаментална теория на цветовете (Въведение),

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, курсови
задачи, консултации, самостоятелна работа.

15. Методи за оценка и критерии: На изпита студентите представят портфолио с
вариантни разработки на курсовите задачи. Работата им се оценява по степента
на усвояване на материала, креативност, комбинативно мислене и художествени
качества.



16. Език на преподаване:   български


