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1. Код: ARC1337
2. Наименование на учебната дисциплина: „Мебелен дизайн“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл:първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър / триместър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора (и):    доц, д-р Янчо Генчев Генчев
9. Резултати от обучението: Студентите се запознават с   избора  на концепции и

методите на проектиране на мебели. Запознават се със съвременните промени на
плановите схеми и архитектурата на жилищни сгради и обществени обекти,
което води  до нови функции и организация на пространството. Запознаване в
дълбочина на  навлезлите нови материали и технологии при производството на
мебелите.

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

основи на проектирането
12. Съдържание на курса: Нови принципи при формоизграждането и

конструирането на мебелите, промяна в аранжирането и организацията на
пространството в различните обекти . Обръща се внимание на перспективността
на мебелите по отношение на оригиналност, обществена полезност и
ефективност. Тематиката обхваща въпроси както по проектирането на отделни,
самостоятелни мебели, така и на мебелни гарнитури и програми предназначени
за обзавеждане на отделни функционални зони ( почивка, приготвяне на храна и
хранен, сън, работа, съхранение), както в жилищните сгради, така и в някои
обществените обекти.  Задълбочено се разглеждат въпроси, свързани с
възможностите за рационализиране на конструктивните схеми и унифициране
на елементите и профилите на детайлите.

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

 Бойчев, К., и кол., Интериор.С., Техника, 1993.
 Генчев, Я., Цикъл статии, сп. ДМТ от 2003-2009.
 Делчев, С., Основи на промишления дизайн в архитектурата. С. Техника,1993.
 Доросиев, А., И., Калайджиев. Вътрешна архитектура.С., ВИАС,1978.
 Кючуков, Г., Конструиране на мебели, врати и прозорци.С.МАТКОМ, 2009.
 Нойферт, Е., Архитектурно проектиране. С. СофтПрес ООД,2008

http://www.coroflot.com/public/individual_search_results.asp?specialty=2
http://www.coroflot.com/public/individual_search_results.asp?specialty=2


14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,
консултации, лабораторни занятия,

15. Методи за оценка и критерии: Писмен изпит, оценка на проект.
16. Език на преподаване:   български


