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1. Код: ARC1340
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Скулптура“
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър / триместър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и): доц. Николай Добриянов Нинов
9. Резултати от обучението: Обучението по дисциплината цели да

развие у студентите важни качества, да изгради умения и сръчности,
които да ги улеснят както в свободното боравене с обеми, структури
и повърхности, така и в процеса на създаване на образи с
пластическо визуално въздействие. Запознаване на студентите с
техниките на гипсови калъпи и отливки.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): не
12.Съдържание на курса: Изработване на пластики с различни

материали. Изработване на умалени модели на изделия за градска
среда, за различни пространства, скулпторна композиция в диалог с
конкретен архитектурен обект, стилизации.

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

 Димитров, Димитър.Г. Изкуството на ХХ век – съдбата на
авангарда. С., 2001.

 Мийе, Катрин. Съвременното изкуство във Франция. С., 1993.
 Стефанов, Свилен. Авангард и норма. Иновационни тенденции в

българското изкуство от края на ХХ век. С., 2003.
 Генова, И., Ангелов, А. Разказвайки  образа. С., 2003.
 Art  of the 20-th Century. Ed. I. Walther. V. I, II. Taschen. 1998.
 Art since 1900. H. Foster, R. Krauss, Y-A.Bois, B.Buchloh. T&H. 2004.



14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
практически упражнения, изработване на пластики.

15.Методи за оценка и критерии: Оценява се финалния резултат.
Произведенията на студентите трябва да покажат владеене на
композицията, добро комбинаторно мислене, усет за колорит,
формообразуване и цялостна пластична култура.

16.Език на преподаване:   български


