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Број ЕСПБ: 7 Статус предмета Обавезни 
Шифра предмета МДДДП Услов за упис предмета ПИОС Модни трендови у дизајну текстила 

Циљ предмета 
 

Обезбеђење теоријског и практичног разумевања технолошких принципа производње 
плетених текстилних структура.Упознавање различитих врста плетенина 
експерименталним и рачунским путем.Модерна плетенина,развојем 
технологије,разнолика из многих естетских аспеката.Компјутерском анимацијом може се  
постићи ефекат волуминозе,па чак и 3-д нити,усклађивање влакна различите 
структуре.Истраживање карактеристика модних трендова водећих модних дизајнера и 
њихов утицај на укупну модну слику: интерпретирају тренд кроз скицу и идеју дизајна. 
Развијање свести и схватања повезаности између индивидуалне  визије и општих захтева 
модног става, индустрије и тржишта. 

Исход предмета  
 

Студент је оспособљен да креативним упознавањем и употребом различитих модних 
трендова у текстилу, тражи инспирацију за нове креације у савременом дизајнирању 
плетенине 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 развој технологије у модерној изради плетенине 2. Одабир  инспирације 
и ликовних елемената за одевне тканине од плетенине 3. Женска тканина од плетенине за 
колекцију јесен-зима – компјутерско решење преплетаја 4. Мушка тканина  од плетенине 
за колекцију пролеће-лето компјутерско решење преплетаја 5. Дизајн за дечју тканину од 
плетенине -узраст до поласка у школу-компјутерско решење преплетаја 6. Креирање и 
штампање на плетенини 7. Тканина од плетенине-слободна итерпретација преплетаја и 
рапортирање изабраног мотива.  

Практична настава  
 

1. На вежбама модних трендова у дигиталном дизајну плетенине раде се идејна решења и 
пројектни задаци из области савремених плетенина 2. У оквиру тих вежби студент се 
оспособљава за самосталан рад на извођењу разних задатих елемената везаних за 
трендове 3. Вежбе обухватају реализацију пројеката у специализованим кабинетима као и 
сарадњу са предузећима који производе савремену и модерану плетенину. 

Литература  
 
 

1. Jeannen Allen „The desinger s guide to Japanese Paterns'' 
2. Mиланка Николић, Уметност и техника ручног ткања, Београд 
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   

 


