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В периода 24.10. – 27.10.2019 г. бе осъществен пътуващ семинар 

„Холандска седмица на дизайна - Айндховен” в гр. Айндховен, Холандия, 

организиран от департамент Дизайн. Събитието е част от изявите на 

департамент „Дизайн”, насочени към организиране на пътуващи семинари 

извън границите на страната, даващи възможност за разширяване и 

обогатяване на знанията на студентите, и запознаването им с най-новите 

тенденции в областта на дизайна.   

 

 

 

 

 

 



Всяка година през Октомври в Айндховен се провежда Холандската 

седмица на дизайна – най-голямото дизайн събитие за Северна Европа. По 

време на събитието се представят разработки и идеи на над 2600 дизайнери от 

различни държави, разположени в над 110 различни локации из целия град, 

пред публика от над 350 000 посетители. Организират се различни събития – 

изложби, лекции, церемонии с награждаване, различни дебати и партита. 

Въпреки, че събитието е отворено към всякакви аспекти на дизайна, 

акцентът пада върху експеримента и иновациите. Също така изключително 

внимание се обръща на работата и развитието на младите таланти.  

 

Тематично акцентите на семинара бяха изцяло насочени към 

интериорния, продуктовия, мебелен, промишлен и експериментален дизайн. 

Основна цел на семинара беше запознаването на студентите със последните 

тенденции на световно равнище в областта на интериорния, продуктов и 

мебелен дизайн, както и с най-новите технологии в областта на осветлението 

за интериор.  

Седмицата на дизайна се фокусира върху дизайна на бъдещето и 

бъдещето на дизайна. Целта е да се демонстрира как дизайнерите от цял свят 



формират бъдещето в положителна посока, и да бъде укрепена позицията на 

холандските дизайнери като цяло.  

По време на 18-то издание на Dutch Design Week основна тема беше 

оформянето на утрешния свят. Умни решения и изобретателни дизайни, 

предлагащи нови перспективи бяха представени в рамките на девет дни - в 

периода 19-27.10.2019 г. в град, кипящ от иновации и творческа енергия. 

По време на семинара беше събран обстоен и богат илюстративен 

материал и работни каталози, които вече са включени в аудиторните лекци към 

курсовете INTB 110 Основи на проектирането – I част, INTB 111 Основи на 

проектирането – II част INTB 030 Дизайн на мебели – I част, INTB 032 Дизайн на 

мебели – II част.  


