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1. Код: ARC1247
2. Наименование на учебната дисциплина: „История на дизайна“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първи
6. Семестър / триместър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):    доц. д-р Диана Сотирова д-р Доника Кирова
9. Резултати от обучението: студентите получават    основни понятия

по фактологията на историята на дизайна на ХХ век, обособяването
му като отделно направление в изкуството и перспективите за
неговото развитие. Тематиката по курса цели да постави базата за
разбиране на причините за развитието на пластичните и визуалните
изкуства и връзката по-между им. Изучават се въздействията на
цветовете, музиката, психологията и тенденциите на визуалните и
пластичните изкуства, възприятия на сетивата и ролята на
съвременното общество с цел усвояването и прилагането им  в план
дизайн и  проект.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо):
12.Съдържание на курса:  Студентите се запознават с  теоретическата

основа на курса. Изяснява се понятието дизайн, разглежда се
хронологическото развитие на всички компоненти на изкуството –
театър, балет, сценография, въздействие и психология на изкуството,
въздействие на музиката, цветовете и светлината. В последната тема
ще направим индивидуални проекти, използвайки тенденциите в
съвременното изкуство и визуалните ефекти.

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

 Алпатов М.В., Всеобщая история искусства, I II, Москва 1948/49
 Античен театър. М., 1965



 Аронов В. Художник и предметное творчество, М., 1987
 Банфи А., Философия искусства, М., 1989
 Божков А., Българското изобразително изкуство,
 Божков А., Човекът и изкуството, Сф., 1988
 Райнов Н., История на изкуството I – XII Сф., 1930-33
 Р. Никифорова – Дизайн в архитектурна среда, ВСУ 2005
 L.Bhaskarn – Designs of the Times, Rotovision, SA 2005
 David Raizman History of Modern Design, L. King Publ. 2010
 Дж. Бел - Огледалото на света. Рива, 2007.
 B. Taylor – Art Today. L. King Publ. 2005
14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:

лекции, консултации
15.Методи за оценка и критерии: писмен изпит по зададен конспект
16.Език на преподаване:   български


