РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ”ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН”

ПРОГРАМА
за честване на 25 години от началото на обучението по дизайн
към Русенски университет ”Ангел Кънчев”
ЦЕЛ: Запознаване на обществеността на територията на страната с
постиженията на специалност “Промишлен дизайн” за периода от 25 години и
популяризиране на катедра “Промишлен дизайн”
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: м. май – м. ноември 2010 г.
Честването се провежда под Патронажа на ГОСПОДИН ТРАЙЧО ТРАЙКОВ министър на икономиката, енергетиката и туризма
I. Организационен комитет
1. Проф. д-р инж. Никола Орлоев – почетен председател
2. Доц. инж. диз. Цветомир Конов – председател
3. Доц. инж. диз. Данчо Гунев – преподавател
4. Доц. маг. художник Антоний Софев – преподавател
5. Гл. ас.д-р инж. диз. Йордан Дойчинов – преподавател
6. Гл. ас. инж. диз. Венелин Молнар – преподавател
7. Гл. ас. инж. Камен Узунов – преподавател
8. Гл. ас. маг. художник Милен Минчев – преподавател
9. Виктор Димитров Христов – хоноруван преподавател
10. Йорданка Попова – технически организатор
11. Петко Петков – технически изпълнител
II. Планирани мероприятия
Първа вълна(лятна вълна) – м. май – м. юли
1. Откриване на честването - 11.05.2010г. (11.30 часа, Ректорат)
2. Дни на отворените врати – 11 – 14.05.2010г.
- информационна кампания за кандидат-студенти;
- посещение на гости и кандидат-студенти в катедра ПД:
3. Изложба “25 години Промишлен дизайн в РУ”, с продукция на катедра
“Промишлен дизайн” във фоайето на централен корпус – 10 -15.05.2010г.
4. Кръгла маса. Тема ”Обучението по дизайн в подкрепа на креативните индустрии
и бизнеса в България” – 13.05.2010г.
5. Студентска научна сесия – 14.05.2010г. :
6. Творческо студио. Тема: “Дизайн - епизод 25” – м. юни –м. юли 2010г.
Втора вълна(есенна вълна) – м. септември – м. ноември
1. Откриване на Фестивал на дизайна – 14.09.2010г.
2. Открити защити на дипломни работи – 25-26.09.2010г.
3. Отчитане резултатите от творческото студио и награждаване – м. октомври
4. Карнавал - м. октомври:
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5. Изложба ”Дизайн магазин 25” (разработки на студенти от учебен процес на
звената за обучение по дизайн в България, на практикуващи дизайнери и работите от
творческото ателие) – 02-30.11.2010г.
6. Втора национална научна конференция на “Дружество по ергономия и дизайн”
към НТС – 19-21.11.2010г.
7. Студентски инициативи – м. септември – м. ноември
8. Издаване на сборник научни трудове
9. Закриване на честването – 30.11.2010г.
III. Основни дейности
1. За първа вълна
1.1 Създаване на лого и девиз за честването
1.2 Проектиране и отпечатване на рекламни материали: плакат “25 години
дизайн в РУ; плакат(афиш) за КСК; юбилейно издание с представяне за катедра
ПД и др,;
1.3 Избор на наградни материали и определяне на лицата(групите) за
награждаване с: юбилеен знак, плакет, наградна кутия, грамоти; значка и др.;
1.4 Информиране на потенциалните участници в творческото студио и
записвания за участие
1.5 Подобрения по материалната база
1.6 Оформяне на коридор в корпус 16
1.7 Почистване териториите на катедра ПД
2. За втора вълна
2.1 Журиране на резултатите от творческото ателие и подготовка на награди
2.2 Организиране и провеждане на карнавал
2.3 Организиране и провеждане на втората национална научна конференция на
“Дружество по ергономия и дизайн”
2.4 Организиране и провеждане на изложба по дизайн
2.5 Организиране и провеждане на мероприятия от студентските инициативи
2.6 Издаване на сборник с научни трудове
2.7 Издаване на информационен бюлетин със събитията за честването на юбилея

Русе
януари, 2010г.

Катедра “Промишлен дизайн”
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