
 
Факултет: "Международна икономика и администрация" 
Катедра: "Информатика" 
Професионално направление 
Специалност: WEB ДИЗАЙН 
Образователно-квалификационна степен: магистър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1.  Наименование на курса:  „Структурна комбинаторика“ 
2.  Код на курса: FAR 1010 
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. Росен Радоев 
9. Резултати от обучението за дисциплината:  Структурната комбинаторика е 

фундаментална наука в областта на дизайна и знанията и уменията придобити в курса на 
обучение са задължителна част от професионалната художествена култура на всеки 
дизайнер. Доброто познаване на същността на структурната комбинаторика е гаранция за 
професионалното овладяване на процеса на композиране и формообразуване в 
дизайнерското проектиране. 

10. Начин на преподаване: директно  
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават основни знания от 

обучението в средното училище и бакалавърска степен.. 
12. Съдържание на курса: Анализ на наблюдението;Описание на формите; Категории 

форми; Двустранни отворени повърхнини; Правилни мрежи – образуване; Полуправилни 
мрежи;  Праволинейни повърхнини; Построяване на двустранни отворени повърхнини; 
Пространствени мрежи; Правилни многостени – платонови и архимедови тела, тела на 
Кеплер; Полуправилни многостени; Едностранни повърхнини (едностранно отворени и 
едностранно затворени); Невъзможни фигури – Морис Ешер; Симетрия, транслация и 
ротация на модули в равнината. 

13. Библиография:  
- Райчев Р. , Структурна комбинаторика. “ Анубис” , София  2002 
- Сомов Ю. С. , Композиция в технике. , “ИМ” , Москва 1987 
- Sehen & Werten , Modul, Proportionq, Simetrie, Rhitmus. La Connaissance, Brussel 

1969 
- Sehen & Werten , Visuelle erziehung. La Connaissance, Brussel 1969 
- Sehen & Werten ,Struktur in Kunst und Wissenschaft. La Connaissance, Brussel 1969 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции; Лабораторна работа – 
курсови задачи; Консултации on line 

15. Методи и критерии на оценяване: Изпит – Представят се курсовите задачи в завършен 
вид и във няколко варианта. Курсовите задачи е се представят на хартиен и дигитален 
носител. Оценява се  художествената стойност на проекта (композиция, цвят, форма), 
оригиналност на идеята, качеството на техническото изпълнение, количеството варианти на 
задачата, както и дизайна на презентацията. 

16. Език на преподаване: български 
17.  Практика: няма 

 
 


