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Циљ предмета 
 

Дигиталне технологије приближавају дизајнерске креације јер им омогућују путем 
графичких софтвера контролу над сваким сегментом у поступку штампања. Развијање 
свести и схватања повезаности између индивидуалне  визије и општих захтева модног 
става, индустрије и тржишта. Нагласак на схватању модног производа као дела процеса 
дизајнерског мишљења: планирање и израда дизајнерског тренда . 

Исход предмета  
 

Студент је оспособљен да креативним упознавањем и употребом различитих 
компјутерских програма лакше решава трендове у одевном текстилу, тражи инспирацију 
за нове креације у савременом дизајнирању дигиталног текстила као и израда пројекта од 
идеје до коначног решења. Студент на завршном испиту реализује рад у дигиталној 
форми на формату 50х35цм. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

1. Упознавање и  примена Corel Draw програма у одевној тканини –израда мотива –
олакшано конструисање и организовање понављања рапорта опцијама као  што су: 
копирање, колажирање, исецање, мултиплицирање, ротирање и илузија перспективе 2. 
Пун колор мотива и његово понављање у неограниченом формату – реализација пројекта 
3. Дигитални дизајн одевног текстила у рекламне сврхе – низ различитих готових 
текстура, подлоге као и могућност креирања сопствених текстура – реализација пројекта 
4. Примена Abdobe Photoshop-а у обради разних скенираних  руком рађених мотива за 
одевну тканину-лако мењање боје, текстуре, облика – реализација пројекта 5. 
Транспоновано етно мотива у апстрактне форме помоћу Corel Draw-а и Abdobe Photshop-
а програма намењено за одевне тканине– реализација пројекта. 

Практична настава  
 

1. На вежбама дигиталног дизајна одевних тканина се раде идејна решења и пројектни 
задаци из области савременог дигиталног дизајна текстила 2. У оквиру тих вежби студент 
се оспособљава за самосталан рад на извођењу разних задатих области везаних за 
трендове у дизајну текстила за одевне тканине 3. Вежбе обухватају реализацију пројеката 
у специализованим кабинетима као и сарадњу са предузећима који производе савремен и 
модеран текстил. 

Литература  
 
 

1. Jeannen Allen, The desinger s guide to Japanese Paterns 
2. Paterns in fashion,dessins dans la mode muster in der mode, MACARENA San Martin 
3. Група аутора ТФ „Дизајн и текстилна технологија“, СИТТ Србије, 1999.  
4. Не потписане слике-дизајн штампаног текстила Катарина Николић,Ана 
Аксентијевић-Јелић 

Допунска литература: 
1. Стручни часописи и остала домаћа и страна литратура 

Број часова активне 
наставе  6 

Теоријска настава 3 Практична настава 3 

Методе 
Извођења 
наставе 

Настава се одвија кроз практичан и интерактивни рад са студентима. Примењује се 
аудитивна, илустративно-демонстративна, вербално текстуална и метода практичног 
рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 
обавезе 

поена 
 

Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

5 Визуелна презентација 
радова 

20 

Практична настава  Реализовани пројекат 40 
Задатак 1 15  60 
Задатак 2 20   

 


