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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
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1. Код: ARC1270
2. Наименование на учебната дисциплина: „Композиция във

визуалните изкуства“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър / триместър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):    Димитър Трайчев, доц. А. Радоева
9. Резултати от обучението: 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 ( възможност за дистанционно)
11. Предварителни и съпътстващи 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. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: 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-2011г

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, курсови
задачи, консултации, самостоятелна работа.

15. Методи за оценка и критерии: На изпита студентите представят портфолио с
вариантни разработки на курсовите задачи. Работата им се оценява по степента



на усвояване на материала, креативност, комбинативно мислене и художествени
качества.

16. Език на преподаване:   български


