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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Адресно проектиране на облекло
2. Код на курса: FAR1030
3. Вид на курса: факултативен
4. Ниво: бакалавър
5. Година от обучението: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора (и): доц. д-р. Капка Манасиева, ас. Албена Свещарова
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите придобиват знания и

умения, позволяващи им да проектират облекла съобразени с конкретни
изисквания и анатомични особености на определени целеви групи.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да притежават основни знания

композиция и цветознание и умения за проектиране.
12. Съдържание на курса: Въведение, същност и задачи при адресното проектиране

на облекла. Разработка на серия проекти на облекла предназначени за групи с
особени анатомични характеристики. Разработка на серия проекти на облекла
предназначени за различна работна среда

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):
Периодични списания – Vogue, Book, ELLE
• Donovan, B.,Advanced Fashion Drawing : Lifestyle Illustration - London : Laurence
King Publishing Ltd., 2010
• Faerm, S., Fashion Design Course : Principles, Practice and Techniques: The Ultimate
Guide for Aspiring Fashion Designers - London : Thames & Hudson, 2010
• Гейл, К.,Мода и текстиль : Рождение новых тенденций ; Пер. с англ. . -
Минск : Гревцов Паблишер, 2009
• Кокеткин П. П., Промышленое проектирование специальной одежды, Москва,
1982
• Коблякова Е.Б., Основы проектирования рациональных размеров и форм одежды,
Москва, 1984
• Романов В. Е., Системный подход к проектированию специальной одежды,
Москва, 1981
• Перель И. В., Совершенствование методов проектирования специальной одежды,
Москва, 1984
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: упражнения, курсови

проекти и задачи, извънаудиторна заетост и консултации
15. Методи и критерии на оценяване: Изпит се провежда в края на семестъра.

Изпитът оценява изпълнението на проект по зададена тема, както и активността
на студента по време на занятия и работата върху курсовите задачи и проекти

16. Език на преподаване: български


