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1. Код: ARC1336
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Текстил и интериор“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър / триместър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):    доц.  д-р. Капка Йорданова Манасиева
9. Резултати от обучението:  Формиране на знания и умения по

текстилен дизайн с акцент върху приложение върху интериора.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): няма
12.Съдържание на курса: Текстилът е  един от най-важните елементи на

интериорния дизайн. Той може да бъде  функционален текстил в
дома, художествен в публични пространства и технически за
акустични повърхности или иновативни елементи в  застроената
среда. Интериорният текстил влияе на естетическото преживяване и
качествата на архитектурната среда. Курсът е фокусиран върху
текстилния дизайн, производството и  текстилните техники  с
приложение  в интериора. Акцент са новите технологии в
производството и иновациите в текстила.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 Art Textiles of the World  : Great Britain: Vol.1 - . - Winchester : Telos,
1996

 Эдриенн Чинн, Ткани в дизайне интерьеров. Энциклопедия, 2007, ISBN: 978-5-
9794-0103-4

 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.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
лекции, курсови задачи,  самостоятелна работа, консултации.
Студентите трябва да разработят курсова задача по зададена от
преподавателя тема, съобразно съдържанието на учебната
дисциплина. Курсовата задача е групова, част от извънаудиторната
заетост на студентите и се консултира от преподавателя.

15.Методи за оценка и критерии: В края на семестъра се оформя текуща
оценка формирана от оценките върху курсовата задача. Текущата
оценка формира 30 % от общата оценка по дисциплината. Изпита е
върху въпрос от конспекта- писмен и устна защита на знанията.
Продължителността на етапа – писмен изпит е 2 часа.

16.Език на преподаване:   български


