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 дизайна
Код на курса: ARC 1247
Вид на курса: задължителна
Ниво: бакалавър
Година на изучаване: трета
Семестър: пети
Брой кредити: 3
Име на лектора (и): д-р Доника Кирова, ас. Албена Свещарова
Резултати от обучението за дисциплината: 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 изисквания: не са необходими
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. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):
-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. 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

