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Катедра: Изкуства 
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: Имидж студио 

2. Код на курса: FAR3055 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 4,5 

8. Име на лектора: доц. Любка Иванова, ас. Албена Свещарова 

9. Резултати от обучението за дисциплината: умение за създаване и изработване на грим 

и прическа по тема, предназначение и личност. Дисциплината дава знания на 

студентите за изграждането на желана визия и развиване на умения за съдаването на 

образ. 

10. Начин на преподаване: директно  

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

на модния стайлинг. Да притежават артистични качества за създаване на грим и 

прически. 

12. Съдържание на курса: в курса се изучават - въведение в дисциплината; професия 

имиджмейкър; създаване на визия - грим и прическа; цветоанализа. Практическите 

задачи са по зададена тема за изграждане на цялостна визия за обществена личност, 

кино, телевизия, музикален клип. 

13. Библиография : 

- Koch, Rene, Camouflage: Make-up fur die Seele/Rene Koch. - 3. uberarb. und erw. 

Auflage. - Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH, 2001  

- Langer, Arnold, Kryolan: Makeup Manual/Arnold Langer. – Berlin: Klyolan GmbH, 2003 

- Долорес, спиание ежемесечно за грим и прическа, Wella, RU 

- Аросева, Ольга Александровна, Без грима на бис/Ольга Александровна Аросева. - 

Москва: АСТ, 2005 

- Пузер, Дорис, Загадка стиля: Как стать элегантной: стил, силуэт, гардероб, 

колористика, прическа, макияж/Дорис Пузер; Пер. с фр. – Москва: Внешсигма, 1997 

- Hairstyles of the World. - Amsterdam: The Pepin Press, 2003 /албум/ 

- Алексиева, Соня, Пъблик рилейшънс: Книга за онова, което не може да се купи, а 

трябва да се спечели/Соня Алексиева. - София: Нов бълг. унив., 2008 

- ежемесечни списания Vogue, ELLE 

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 I 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 


