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1. Код: ARC1282
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Интериор – проект I“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър / триместър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора (и):    арх.Ася Николова
9. Резултати от обучението: В хармонично оформление на вътрешните

пространства се развиват познания както по концептуалното
определяне на характера и стила, така и познания по структурата,
формоизграждането и взаимовръзките между отделните елементи на
интериора. Особено внимание е обърнато на оформлението на
основните компоненти на интериора – под, стени, тавани, стълбища,
камини, на неподвижното и подвижното обзавеждане както на
жилищните сгради, така и на особеностите на изискванията към
обзавеждането на обществени обекти. Боравене с фирмени
продуктови каталози за настилки, стенни покрития, обзавеждане,
декор, осветление. Анализ на български и световни примери по
темата.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): 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.

12.Съдържание на курса: Всеки студент разработва  курсов проект за
жилищен интериор - тръгвайки от идея -послание за конкретната
задача, стигайки до цялостен технически проект, включващ
ситуация, монтажен план на всички помещения, план на софити,



разрези, разгъвки , М 1:20, или 1:25, детайли на характерни детайли в
М 1:10 или 1:5, визуализации, цветни рендери.

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

 Никифорова Р.,  Интериор – история и теория, Славена, Варна, 2008;
Допълнителна литература:

 БАН, София 120 години столица, Академично издателство “Проф. Марин
Дринов”, София, 2000

 Бичев Милко, Архитектура на новото време – ХVІІ и ХVІІІ век, Техника ,
София, 1958

 Стамов С., Архитектура – изкуство, синтезът на архитектурата с
изобразителните изкуства във възрожденската къща, София, 2002

14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
практически упражнения, консултации и самостоятелна работа ,
контролна клаузура. Персонална работа с всеки студент, обсъждане
на работите по групи и в целия курс.  Обсъждане на проведената
клаузура с аргументация за оценки на принцип на сравнение на
постиженията.

15.Методи за оценка и критерии: Докладване и защита на  проект.
16.Език на преподаване:   български


