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: Текстилен дизайн
Код на курса: FAR1043
Вид на курса: факултативен
Ниво: бакалавър
Година на изучаване: трета
Семестър: шести
Брой кредити: 6
Име на лектора (и): доц. д-р Диана Сотирова
Резултати от обучението за дисциплината: Запознаване с общите модни
тенденции в областта на облеклото и life – style. Задачата на дисциплината е да
даде актуална информация, която да се използва като база при създаване на
модни колекции от студентите.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: художествени умения
12. Съдържание на курса: Преглед на най-новите тенденции и методи за
проектиране на художествен текстил. Основни принципи на проектиране на
текстил. Създаване на идейни проекти за художествен текстил. Реализация на
проект
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):
- Видео материали и специализирани сайтове
- Art Deco Fashion . - Amsterdam : The Pepin Press, 2007
- Art Textiles of the World : Great Britain: Vol.1 - . - Winchester : Telos, 1996
- http://textilesource.com/
- Knight, K., A Field Guide to Fabric Design: Design, Print & Sell Your Own Fabric;
Traditional & Digital Techniques; For Quilting, Home Dec & Apparel /STC Craft/A
Melanie Falick Book - England2011
- Textile Design: The Complete Guide to Printed Textiles for Apparel and Home
Furnishings (Practical Craft Books) /album/ - Watson-Guptill, England 2010
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: упражнения, курсови
проекти и задачи, извънаудиторна заетост и консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Студентите трябва да разработят по един
курсов проект по зададена от преподавателя тема, съобразен със съдържанието
на учебната дисциплина или плана за научно-изследователска дейност. Изпит се
провежда в края на семестъра. Изпитът оценява изпълнението на проект по
зададена тема.
16. Език на преподаване: български

