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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Дизайн на аксесоари
2. Код на курса: FAR 1038
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора (и): доц. д-р Диана Пенева-Сотирова, гл. ас. Виктор Петков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Запознаване на студентите с най-

важните принципи и основни правила на композиционно изграждане и
формообразуване и със специфичните изисквания при проектиране на
аксесоари.

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

композиция и цветознание и умения за проектиране.
12. Съдържание на курса: Видове, функция и роля на аксесоарите. Проектиране на

аксесоари по зададена тема.
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):

• Эксклюзивные модные украшения, Нимайер, Юл. Внешсигма, Москва, 1998
• Bags . - Amsterdam : The Pepin Press, 2004 /албум/
• Fashion Illustration: Accessories . - Antwerp : BooQs, 2010
• Kiper, A., Fashion Illustration : Inspiration and Technique - Cincinnati : David &
Charles, 2011
• Turner, R., Jewelry in Europe and America new Times, new Thinking -
London : Thames and Hudson Ltd, 1996
• Оригинальныe украшения : Техника. Приемы. Изделия / Пер. с итал. . -
Москва : Аст-пресс, 2001 /album/
• Модни списания – български и чуждестранни: Ел, Вог, Интернешънъл
текстайл,
Ева, Мода, Мари Клер, Космополитън, Book
• Видео материали и специализирани сайтове

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: упражнения, курсови
проекти и задачи, извънаудиторна заетост и консултации.

15. Методи и критерии на оценяване: Текущият семестриален контрол има за цел да
стимулира извън аудиторната работа на студентите. Изпит се провежда в края на
семестъра. Изпитът оценява изпълнението на проект по зададена тема.

16. Език на преподаване: български


