
Архитектурен факултет
Катедра: Изкуства
Професионално направление: Изобразително изкуство
Специалност: Моден дизайн
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Композиция във визуалните изкуства
2. Код на курса: ART1259
3. Вид на курса: задължителна
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): Димитър Трайчев
9. Резултати от обучението за дисциплината: Разглежданите в дисциплината теми

дават отговор на редица въпроси свързани с основните понятия в областта на
композицията, формообразуването и създаването на структури. Видовете
композиции, видовете форми, видовете структури, а също и връзките и
взаимодействията между тях.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни изисквания: Познаване на векторен софтуер ( Corel Draw или

Adobe Illustrator).
12. Съдържание на курса: Композиция – определение; Видове композиции;

Динамика и статика в композицията; Композиция и функция; Композиция и
баланс на елементите; Ритъм, статика и динамика; Форма и композиция; Форма
– фонови взаимодействия и връзки; Форма – определение; Видове форми;
Равнинни и пространствени форми (двуизмерни и триизмерни); Повърхностни
структури; Светлина и пространство; Форма в една посока; Видове контрастни
отношения; Редове от подобни елементи; Начини за нарушаване на реда от
подобни елементи.

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):
Райчев Р. , Структурна комбинаторика. “ Анубис” , София 2002 Сомов Ю. С. ,
Композиция в технике., “ИМ” , Москва 1987 Sehen & Werten , Modul,
Proportionq, Simetrie, Rhitmus. La Connaissance, Brussel 1969 Sehen & Werten ,
Visuelle erziehung. La Connaissance, Brussel 1969 Sehen & Werten ,Struktur in
Kunst und Wissenschaft. La Connaissance, Brussel 1969 Минкова Г.Величка -
,,Форма и цвят"- издател НХА София – 2011 г.

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


