
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: Композиция 

2. Код на курса: FAR3060 

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: проф. Тодор Тачев 

9. Резултати от обучението за дисциплината: студентите се запознават с факторите, 

обуславящи правилното композиране на формите от материалната среда, което им 

служи за решаване на задачи от различен характер в практиката на дизайнерското 

проектиране. Познанията формират техните възгледи за естетика и формообразуване. 

10. Начин на преподаване: директно  

11. Предварителни изисквания: студентите трябва да имат определени познания в 

областта на рисунката и първоначални понятия за композиция. Полезно е наличието на 

собствен художествен и организационен опит. 

12. Съдържание на курса: в курса се изучават видове композиции – модулни, динамични, 

равнинни. Цветови атлас. Схемата на Итън. Композиране на геометрични фигури. 

Абстрактни композиции в смесена гама. Хармония и контрасти. Изобразяване на движение 

чрез цветни петна и линии. Създаване на илюзия за дълбочина и пространство.  

13. Библиография: 

- Райчев, Румен Минчев, Структурна комбинаторика/Румен Минчев Райчев. - 2. изд. - 

София: АНУБИС, 2009 

- Элам, Кимберли, Геометрия дизайна: Пропорции и композиция/Кимберли Элам, 

Санкт-Петербург, Питер, 2011 

- Cole, Drusilla, Patterns: New Surface Design/Drusilla Cole. - London: Laurence King 

Publishing Ltd., 2007 

- Даглдиян, Калист Тигранович, Декоративная композиция/Калист Тигранович 

Даглдиян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008  

- Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии/Авт. и 

състав. Мирослав Вячеславович Адамчик. - Минск: Харвест, 2010  

- Попов, Павел, Композицията като абстракция/Павел Попов. - София: АрхЛИБРИ, 

2007 

- Дросте, Магдалена, Баухауз: 1919-1933. Реформа и авангард/Магдалена Дросте; Пер. 

с фр. Москва: Арт-Родник, 2008 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни упражнения, 

курсови проекти и задачи, извънаудиторна заетост и консултации. 

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

Оценяването се извършва на базата на резултати от текущата работа на студентите – 

присъствие, активност, последователност и задълбоченост в проучвателната част на 

учебния процес. Основен критерий е представяне и защита на изпитен проект, и 

доколко полученият резултат се покрива с основната му концепция и идея. Оценката 

се формира и от качествата на задачите и анализите от извънаудиторната заетост. 

16. Език на преподаване: български, руски 

17. Практика: не 


