Архитектурен факултет
Катедра: Изкуства
Професионално направление: Изобразително изкуство
Специалност: Моден дизайн
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
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Наименование на курса: История на изкуството ХХ в.
Код на курса: ARC1255
Вид на курса: задължителна
Ниво: бакалавър
Година на изучаване: втора
Семестър: трети
Брой кредити: 4,5
Име на лектора (и): проф. Тодор Тачев
Резултати от обучението за дисциплината: Студентите развиват знанията си по
история на изкуството на ХХ в., придобиват компетенции за формиране на
собствени художествено-естетически критерии и оценки. В края на курса
студентите трябва да могат да се ориентират правилно в различните периоди от
историята на изкуството на ХХ в., да познават съответната специфика и изявени
автори, да могат да интерпретират най- значителните творци и произведения, да
познават и боравят с базисния терминологичен апарат на историята на
изкуството.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни изисквания: Полезно за студентите е наличието на собствен
художествен и теоретичен опит в училище (кръжок, школа и др.) и
извънучилищна дейност. Необходими са знания по история, естетика,
митология.
12. Съдържание на курса: Студентите изучват изкуството от : палеолита и неолита
до ренесансовото изкуство включително.
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):
1. Димитров, Д., Кратка история на изкуството. С., 2000
2. Дмитриева, Н., Кратка история на изкуството. С., 1979
3. Джансън, Х., А. Джансън. История на изкуството, 1-7 том, Из-во «Елементи», С., 2005 - 2007
4. Ковачевски, Хр. Куатроченто. С., 1987
5. Лихачева, В. Изкуството на Византия. С., 1987
6. Маразов, Ив., Художествени модели на древността. С., 2004
7. Райнов, Н., История на изкуството. С. 1962
8. Валтер, И., Ван Гог – Видения и реалност, Taschen, 2001
9. Кандински, В., За духовното в изкуството, София, 1998
10. Рисунки Рубенса – Изкусство 1974 г. /албум/
11. Wolf, N. Ernst Ludwig Kirchner, Taschen, 2003
12. Wermer, H.,100 Contemporary Artists : Vol.1 - / . - Koln : Taschen, 2009 13.Richer, F. First Works
by 362 Artists - London : Thames & Hudson, 2006
14. Farina, V. 20th Century Art = Искусство ХХ века - Florence : Scala Croup, 2009

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и упражнения,
курсови проекти и задачи, извънаудиторна заетост и консултации
15. Методи и критерии на оценяване: Изпит се провежда в края на семестъра.
Студентите представят по 2 курсови задачи и един курсов проект на семестър по
зададена от преподавателя тема, съобразно със съдържанието на учебната
дисциплина или плана за научно-изследователска дейност. Формат и материали
за работа - по избор на студента. Изпитната задача формира 30% от годишната
оценка, а останалите 70% се формират от текущи поставени през семестъра от
преподавателя курсови проекти.
16. Език на преподаване: български

