
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: Стил и аксесоари 

2. Код на курса: ART3030 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектора: доц. Любка Иванова 

9. Резултати от обучението за дисциплината: основна цел на курса е да запознае 

студентите с ролята, мястото и предназначението на различните видове дамски и мъжки 

аксесоари и тяхното стилово единство с облеклото. Да представи компетентен и 

професионален подход при използване на аксесоари към основните модни стилове за 

постигане на едно завършено цяло в стайлинга на модния дизайн. 

10. Начин на преподаване: директно 

11. Предварителни изисквания: студентите трябва да имат оределени интереси в областта 

на модния стайлинг. Да притежават добра обща култура, артистични качества и 

информация, свързана както с видовете стилове, така и с аксесоари като част от 

цялостния моден имидж. 

12. Съдържание на курса: в курса се изучават - видове стилове и основните им характеристики 

и отражението им върху аксесоарите; естетическите критерии в облеклото и аксесоарите; 

принципи и концепции при подбора на аксесоарите – дамски и мъжки; традиции и 

иновации в съвременния стайлинг; модни тенденции при аксесоарите. 

13. Библиография: 

- Fashion and Art-Adam Geczy – 2011 

- Fashion illustration – accessories – 2010  

- Workbook for the fashion designer – Aeran Park- 2011 

- Book moda it – 2009, 2010, 2011, 2012 

- 100 fashion designers – 2010 

- Печатни и аудио-видео материали 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, курсови проекти и 

задачи, извънаудиторна заетост и консултации. 

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

Оценяването се извършва на базата на впечатления от текущата работа на студентите 

– присъствие, активност, последователност и задълбоченост в проучвателната част на 

учебния процес. В оценката се взима под внимание и проявата на качества като 

креативност, артистичност, комуникативност и възможностите за анализ. Основен 

критерий е представяне и защита на изпитен проект, и доколко полученият резултат 

се покрива с основната му концепция и идея. 

16. Език на преподаване: български  

17. Практика: не 


