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1. Код: ARC1316
2. Наименование на учебната дисциплина: „Моделиране“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър / триместър, в който се изучава: четвърти
7. Брой кредити:  4.5
8. Име на лектора (и):    доц. Николай Добриянов Нинов, Стефан

Радков
9. Резултати от обучението: Обучението по дисциплината цели да

развие у студентите важни качества, да изгради умения и сръчности,
които да ги улеснят както в свободното боравене с обеми, структури
и повърхности, така и в процеса на създаване на образи с
пластическо визуално въздействие. Курсът на обучение се
осъществява в едно направление: класически начини на
формообразуване. Класическата форма на обучение се основава на
работата с глина, която със своята пластичност и възможност  за
прибавяне и отнемане е незаменим материал в постигането на
трудната задача, а именно усвояването на обема. Обучението
включва и използване на лесно достъпни  и широко разпространени
материали – стиропор, хартия, картон, прозрачни и непрозрачни
плоскости, различни фолиа и.т.н.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): не
12.Съдържание на курса: Дисциплината е необходим и задължителен

елемент от процеса на изграждане на всеки артист. Дисциплината
има за цел да промени мисленето на студентите в правилната посока.
Задачите са изцяло абстрактни. Абстрактното мислене е от
фундаментално значение и ранният сблъсък с проблема ще е полезен
в бъдеще.



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

 Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование, Москва ДМК 2001
 Димитров, Г. Изкуството на ХХ век – съдбата на авангарда.

Просвета, С., 2001 г.
 Бел, Дж. Огледалото на света. Рива, С., 2009 г.
14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:

практически упражнения, изработване на пластики. Моделирането е
изкуство, а създадените триизмерни образи са съвкупност от
интелектуален  и ръчен труд с използване на различни методи,
технологии и know-how.

15.Методи за оценка и критерии: Оценява се финалния резултат.
Произведенията на студентите трябва да покажат владеене на
композицията, добро комбинаторно мислене, усет за колорит,
формообразуване и цялостна пластична култура.

16.Език на преподаване:   български

http://primo.nalis.bg/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=RU000009512&indx=1&recIds=RU000009512&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=2&vl(1UI0)=exact&scp.scps=scope%3A(ALL)&tab=default_tab&dstmp=1456081612654&mode=Advanced&vl(D11520982UI0)=sub&vl(D11520980UI2)=all_items&fromLogin=true&vl(freeText0)=??????????&vid=NALIS_VIEW

