
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: Личен стил и дрескод 

2. Код на курса: ART 3010 

3. Вид на курса: факултативен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектора: доц. Савка Казаларска 

9. Резултати от обучението за дисциплината: студентите се запознават с облеклото като 

част от личния и корпоративен имидж и видовете дрескод, които оказват влияние 

върху успеха в обществото и професионалната кариера. Студентите усвояват умения 

в областта на стайлинга на облеклото, които им дават възможност умело да съчетават 

различни стилове. Студентите придобиват знания и умения за създаване на успешен 

гардероб и изграждане на личен стил, съобразен с индивидуалните качества на 

личността и стила на живот. 

10. Начин на преподаване: директно 

11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават основни знания и умения 

по мода и стил, както и да показват творчески заложби. 

12. Съдържание на курса: Разглеждат се въпроси, свързани с дрескода: комуникативната 

природа на облеклото; същност на корпоративното облекло; дрескод и индивидуалност; 

облекло за различни професии; облекло за различни събития. Застъпени са теми като: 

изграждане на индивидуален стил; планиране и създаване на успешен гардероб според 

личността и начина на живот; стайлинг. 

13. Библиография: 

- Стойков, Любомир, Валерия Пачева (2005) Връзки с обществеността и бизнес 

комуникация: Учебно помагало. – София: От игла до конец.  

- Стойков, Любомир (2006) Теоретични проблеми на модата. – София: От игла до 

конец. 

- Сокол, Ирина (2006) Етикет за всеки ден. Как да се държим в обществото, у дома, в 

офиса. – София: Слънце.  

- Сабат, Ан Мари (2000) Бизнес етикет. 101 начина да правим бизнес с чар и 

тактичност. София: ГорексПрес. 

- Шнайдер-Флег, Силке (2008) Етикет за всеки ден. - София: СофтПрес. 

- Фо, Сузи (2001) Облечени елегантно със стил и самочувствие. - София: УНИСКОРП. 

- Южин, В. И. (2009) Полная современная энциклопедия этикета. - Москва: 

РИПОЛклассик.  

- Romano, Chata (1998) Plan your wardrobe with Chata Romano. – London. Cape Town. 

Sydney. Auckland: New Holland Publishers (UK) Ltd. 

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 на студента по 

време на занятия и работата върху курсовите задачи.   

16. Език на преподаване: български, руски, английски 

17. Практика: не 


