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1. Код: ARC1354
2. Наименование на учебната дисциплина: „Илюстрация II“
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): Димитър Трайчев, проф.Тодор Тачев
9. Резултати от обучението: Изпълнение и анализ на конкретни теоретико-

приложни задачи свързани с конкретен литературен текст или идея. Постигане
на още по-задълбочени резултати от студентите при ползването на живописни  и
графични похвати , интерпретирайки авторовата идея да получат силно
въздействащи образи и пространства.

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

изпит по дисциплината „Илюстрация“.
12. Съдържание на курса: Видове илюстрации и графични техники. Съвременни

автори. Оформление на книга.  Скици в анфас и профил. Анализ. Фактори за
експлициране на идеята . Взаимодействие между фигура ,текст и формат .
Стилово единство в илюстрация - форма, материал и функция. Акценти и
аксесоари. Цялостен дизайн с дигитални технически устройства и програми.

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

 Fashion Drawing in Vogue. 1996
 Figure Drawing for Fashion Design, 2004
 Racinet. A, The Complete Costume History, Taschen, 2001
 Rose-Marie&R. Hagen, What Great Paintings Say .Taschen,2000
 M.Boneti,S.de Leonardis…Art and History PARIS and Versailles,3B BONECHI
 Gilles Neret  .Malevich Taschen,  2003
 К.Хонеф,У.Грьозеник,ПОПАРТ, Taschen,2005;Алианс-97ЕООД,2005
 М.К.Ешер .Графика и рисунки .Тaschen :2006
 Назад към основите на изкуството, Тaschen;2007
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и

упражнения, консултации, Курсови проекти 4 .
15. Методи за оценка и критерии: Практически  изпит, конферанс. Проекти –

анализи.
16. Език на преподаване:   български




