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1. Код: ARC1345
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Пластичен декор и орнамент“
3. Вид: избираемa
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и):
доц. д-р Капка Манасиева, Жечка Илиева

9. Резултати от обучението: да запознае студентите със съвремените
средства на пластичния декор и орнамент

10.Начин на осъществяване: директен
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): няма
12.Съдържание на курса: В съвременното дизайн производство се изработват

изделия от непреходен материал, който през годините е доказал своите високи
функционални качества и промените, които се извършват са единствено във формата и
декора. Актуалните форма и декор придават на изделията съвременен вид и са носители
на изразните средства, чрез които се постигат художествените качества на изделията.
Проектирането на форма и декор са част от творческият процес на формоизграждане .
Задачите на обучението по пластичен декор включват създаване на компетенции за:
усвояване на правилата за ползване на необходимите инструменти и материали;
спазване на етапите при изграждане на декора; изработване на разходни норми на
използваните материали

13..Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Лекции по курса
инж. Димитров, Д. и колектив. Технология на стъклото, Техника, 1980. 2. инж.
Герджиков, Д. и колектив.Технология на фината и специалната керамика

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

08.02.2016 г. г.


