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1. Код: ARC2022
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Дизайн материали и технологии“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър / триместър, в който се изучава: четвърти
7. Брой кредити:  4.5
8. Име на лектора (и):    доц. д-р Росица Слипец/Ася Николова
9. Резултати от обучението: бъдещите дизайнери усвояват връзката

състав-структура-свойства-приложение на материалите. Придобиват
знания за съвременните материали и изделия, използвани в
архитектурата и дизайна. Придобиват умения за правилен подбор на
материалите с цел постигане на устойчивост, надеждност и
дълготрайност на проектираните от тях конструкции и елементи.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо):
12. Съдържание на курса: Въведение и класификация на материалите.

Въведение и класификация на технологиите  на обработка на материалите.
Състав, структура и свойства на материалите. Скални материали. Керамика.
Стъкло. Дървесина. Текстил, хартия и др. Метали. Бетон. Полимери и
пластмаси. Композитни материали. Интелигентни материали, наноматериали.
Дигитално и светлинно изкуство. Ре - дизайн, рециклирани и екологични
материали.

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

 Петкова-Слипец Р. – Строителни материали, електронен учебник, ВСУ
„Черноризец Храбър”, 2010

 Victoria Ballard Bell, P. Rand – Materials for architectural design, Laurence Kings
Publishing, London, 2006

 Addington D. – Smart materials and new technologies, Harvard University, 2005
 Kumar Mehta P., P. Monteiro - Concrete – Microstructure, Properties and Materials,

Third Edition, McGraw-Hill, 2006
 Varghese P.S. – Building materials, Prentice-Hall, 2005



 Pablo la Roche - Carbon-Neutral Architectural Design, Taylor&Francis Group, 2011
 Байер В.Е. - Архитектурное материаловедение, “Архитектура-С”,

Москва, 2005
14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:

лекции, упражнения, консултации.
15.Методи за оценка и критерии: През семестъра студентите

разработват самостоятелна курсова работа, която се оценява.
Обучението завършва с писмен и устен  изпит по конспект. Устният
изпит се провежда върху разработените писмени въпроси, както и
представяне на курсовата задача и служи за крайното оформяне на
оценката.

16.Език на преподаване:   български


