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1. Код: ARC1269
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Структурна комбинаторика“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):    доц.д-р Диана Сотирова, проф.Р. Райчев
9. Резултати от обучението: Резултати от обучението за дисциплината –

Дисциплината е учебен метод за комплексно запознаване с общите
закономерности в строежа на формите при изграждане на художествената среда.
Като средство в обучението на дизайнерите по формообразуване, дисциплината
развива комбинативното мислене. Студентите получават, сведения за
количествения строеж на формите в материалната среда на дизайна и получават
основен метод на структурното проектиране.

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: Фактори обуславящи правилното възприемане на

формите от материалната среда. Характерно положение. Структури на
природната среда; Специфика на виждането. Овални и ръбести форми.
Природни и оптически илюзии. Невъзможни фигури; Правилни и полуправилни
мрежи. Образуване и преобразуване на мрежи в равнината – видове структури;
Симетрия и отношения  на симетрия в равнината на квадратната мрежа.;
Симетрия, ротация и транслация на модули в равнината; Ритъм в равнината;
Развитие на изображението и повторяемост в равнината – рапорт.; Образуване и
преобразуване на структури в равнината; Построяване и трансформация на
растери.; Равнинни и пространствени структури – кръгови структури;
Трансформация на кръговите структури – изрези и сгъване;

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: - Райчев Р. , Структурна комбинаторика,
Сомов Ю. С. , Композиция в технике. , “ИМ”, Sehen & Werten , Modul,
Proportionq, Simetrie, Rhitmus. La Connaissance, Brussel, Sehen & Werten ,
Visuelle erziehung. La Connaissance, Brussel 1969, Sehen & Werten ,Struktur in
Kunst und Wissenschaft. La Connaissance, Brussel 1969

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


