
Факултет Архитектурен 

Катедра: Изкуства 

Професионално направление: Изобразително изкуство 

Специалност: Мода и мениджмънт в модата, МП „Моден стайлинг” 

Образователно-квалификационна степен: Магистър 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: История на модата на ХХ век 

2. Код на курса: ART3005 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектора: проф. Тодор Тачев, ас. Албена Свещарова 

9. Резултати от обучението за дисциплината: запознаване на студентите със създаването 

и развитието на модата през изминалото столетие – появата на висша мода и пре-а-

порте; дизайнери и идоли на поколения. Въздействие на модата и взаимодействието й 

с другите изкуства - кино, сценични изкуства, музика, изобразително и приложно 

изкуство. 

10. Начин на преподаване: директно  

11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават основни знания по 

композиция и цветознание, определени познания за развитие на модата, дизайнери и 

модни марки. 

12. Съдържание на курса: В курса на обучение се изучава развитието на модата в различните 

декади на от края на IX до ХХ век. Разглежда се творческото развитие на водещи модни 

къщи, модни марки и дизайнери. Съпоставя се развитието на модата в различните модни 

столици в Европа и Америка. Разглежда се творчеството на японските дизайнери, които 

поставят Токио на модната карта. Модни икони за периода. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и семинарни 

упражнения, курсови проекти  и задачи, извънаудиторна заетост и консултации. 

15. Методи и критерии на оценяване: Изпит се провежда в края на II семестър. Изпитът 

оценява изпълнение на проект по зададена тема, както и активността и креативността 

на студента по време на занятия и работата върху курсовите задачи. Взима се под 

внимание изпълнението на задачи поставени в извънаудиторна заетост. 

16. Език на преподаване: български, руски, английски  

17. Практика: не 


