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ABSTRACT: Настоящата статия има за цел да изследва педагогическите практики и дисциплини 
застъпени в обучението по компютърна графика в департамент „Дизайн “ при Нов български универ
ситет. Разглеждат се методическите подходи и курсовите задачи по двуизмерно компютърно проек
тиране в бакалавърска програма „Мода“ в НБУ. Прилагат се успешни студентски разработки реализи
рани в различни модни ревюта и изложби.
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Въведение

Бакалавърска програма „Мода“ в Нов бъл
гарски университет е създадена през акаде
мичната 1993/1994 г. в рамките на департа
мент „Дизайн и архитектура“. Към настощият 
момент програмата е административно отде
лена в департамент „Дизайн“ където успешно 
подготвя специалисти с професионална ква
лификация дизайнер. Практическото обуче
ние включва работа в експерименталното ху
дожествено ателие по мода на НБУ, участие в 
ревюта и изложби, практика във фирми за 
конфекция. Със своето учредяване програма
та за първи път в България предлага модерно 
и съвременно обучение в областта на модния 
дизайн, адаптирано към световните практики 
и гарантиращо успешна реализация.

Обучението в програмата е структурирано 
по следният начин: първите две години сту
дентите посещават курсове по общо образо
вание и основни научни дисциплини в нап
равлението. Курсовете по композиция във 
визуалните изкуства, обща история на изоб
разителното изкуство, естетика и теория на 
изкуството са основополагащи и задължител
ни. Изучават се Основи на конструирането и 
Морфология, като се разглеждат различни 
техники и материали. Лекциите по История 
на костюма, Текстилен дизайн и Експеримен
тални рисунки развиват в младите дизайнери 
умения за визуализация на човешка фигура и 
модна скица. Успоредно с формирането на 
изобразителните способности се развиват 
умения за работа с компютър и графичен

софтуер. След натрупване на необходимият 
брой знания студентите успешно преминават 
в трета и четвърта година където обучението 
се профилира в специализирани курсове и 
извънаудиторни учебни форми. Внимателни
ят подбор на изучаваните дисциплини, добра
та материална база и отдадените до краен 
предел преподаватели допринасят за разгръ
щането на целият творчески потенциал на 
младите таланти.

Изложение

Педагогическите практики в програма „Мо
да“ в НБУ са изключително успешни. Препо
давателите се стремят да стимулират и разви
ват вдъхновението на студените като за целта 
се организират разнообразни семинари, майс
торски класове и уъркшоп. Често се канят 
представители на бизнеса като гост лектори 
или посетители на многобройните прояви. 
Лекциите се обогатяват с актуални презента- 
ции и гости. Учебният процес е превърнат в 
една дизайн работилница, която кипи от 
творческа енергия. Подробни материали и 
учебни задачи се качват в сайта на универси
тета. Лекциите са разнообразни, интересни и 
впечатляващи. Преподавали и студенти рабо
тят усърдно за реализацията на съвместните 
изложби и модни ревюта.

Лекциите по експериментална рисунка, ис
тория на модата и текстилен дизайн се про
веждат в специално предназначените за тази 
цел зали. Университета предоставя модерно 
оборудвано ателие по мода където студентите
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могат да ползват машини, манекени и платове 
за реализация на своите модели. Часовете по 
компютърна графика се провеждат в компю
търните зали на НБУ, където е инсталиран 
съответният софтуер.

В учебната програма на първи курс сери
озно са застъпени дисциплини за усвояване 
на векторна и растерна компютърна графика. 
Предлагат се курсове за изучаване на програ
мите CorelDraw и Photoshop. Във втори и тре
ти курс материята се усложнява и студентите 
преминават курсове за владеене на Illustrator 
и EdrawMax. Желаещите да изучават и фир
мен стил за модна марка сформират допълни
телни групи при условие, че се са покрили 
изискванията от горепосочените курсове.

Компютърният софтуер е неразделна част 
от творчеството на съвременния дизайнер. По 
тази причина компютърната грамотност е се
риозно застъпена в обучението в НБУ. Прио
ритетни са програмите за графична обработка 
на изображения тъй като те способстват за 
създаване на фото корекции и манипулации 
на обекти. Посредством специализираните 
програми се реализират интересни колажи, 
модулни композиции, десени и щампи. Инст
рументариума на Photoshop позволява редак
тирането на цифрови фотографии от фотосе- 
сии предназначени за портфолио. Четките и 
филтрите допринасят за облагородяване на 
фоновете и текстурите. Богатото разнообра
зие от ефекти и стилове прекрасно се вписват 
в композициите на модните колажи. (Фиг.1)

Фиг. 1 Кристина Клодеева - първи курс 
БП „МОДА“, моден колаж

Реализацията на отворени и затворени 
композиции е леснодостъпна в работното 
пространство на програмата. Студентите уме
ло се справят с тази задача като разработват 
сложни модули за десени и щампи. За пости
гането на своите творчески идеи дизайнерите 
подробно се запознават с функциите за гене
риране на шарки и текстури. Поощрява се 
използването на базовите фигури и линии ка

Натрупването на знания в първи курс се 
разширява с изучаването на векторната ком
пютърна графика и функциите на програмата 
CorelDraw. Чрез нея студентите се концент
рират в изчертаването на техническа скица и 
кройка. За целта се разглеждат инструментите 
за чертане и настройките на контур. Набляга 
се на прецизността и изчистената линия. Бо
рави се с техниките за трасиране на изобра
жение, групиране и разгрупиране на обекти. 
Отделя се внимание на функцията за създава
не на моден календар и каталог. (Фиг. 3)

Фиг. 3 Цветина Йотова - първи курс БП 
„МОДА“, проект за моден календар

Обучението по компютърна графика във 
втори курс продължава с изучаване на специ
ализираният софтуер за моден дизайн 
EdrawMax. Програмата предлага богата база 
библиотеки с човешки фигури разпределени 
по възраст и пол. Дизайнерите могат да рабо
тят директно върху телата и да градят визията 
на своите дрехи. Тъй като програма е вектор
на се спазват основните характеристика на 
контура и запълването. Студентите разработ
ват цялостна модна колекция като я органи
зират в портфолио. Предимство са уменията 
за работа с определени формати и страници.

то съставни елементи на дизайна. Търсят се 
сложни цветни гами умело балансирани с 
графични петна. (Фиг.2)

Фиг. 2 Кристина Клодеева - първи курс 
БП „МОДА“, проект за десен и щампа
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Обмисля се цялостния дизайн за корицата и 
съдържанието. Поместват се отделните крой
ки и технически скици на моделите. (Фиг.4)

Фиг. 4 Елизабет Петкова - трети курс БП 
„МОДА“, технически скици на модели

В трети курс студентите от БП „Мода“ в 
Нов български университет имат удоволстви
ето да се запознаят с функциите на програма
та Illustrator. Поради усложняването на учеб
ният материал и натрупването на познания в 
областта на композицията и конструкцията 
на обемите основните теми са насочени към 
векторизирането на модна скица, изчертаване 
на техническа скица и кройка. Поради специ
фиката на програмата широко се използват 
символи и четки за реализацията на чертежи
те. Знанията се обвързват с техническото чер
тане и конструиране. Студентите създават 
технически скици на дрехи и колекции. Уме
нията за обработка на снимки от фотосесии и 
ревюта се надграждат. (Фиг. 5)

Фиг. 5 Стилияна Стоянова - трети курс БП 
,,МОДА“

Компютърните експерименти не спрат до 
тук. Пълната програма курсове докосва ди
зайнерите до съкровищница на компютърната 
трафика. Младите автори отключват сърцето 
и таланта си за нови техники и похвати. Об
лягайки се на натрупаните знания те са спо
собни да изработят плакати и покани за мод
ните ревюта и други прояви.

Заключение

В заключение могат да се констатират 
следните закономерности: разнообразяването 
на учебните материали и прилагането на ино- 
вативни техники за преподаване са ключови 
за развитието на модните дизайнери и ние 
техните преподаватели трябва да се стремим 
да развиваме техните заложби и да се гордеем 
с постигнатите резултати.
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