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ИНФОРМАЦИЯ  
от Юлия Павлова Славова  

Ръководител на ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И СУШЕНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА, проект ПОДКРЕПА 
ЗА УСПЕХ 

през учебната 2018/2019 година за - м. ЮНИ 
 
 

 

№ 

по 

ред 

Тема 
Дата на 

провеждане, 

място 

Брой 

часове 
Реализирани дейности 

  

1. Синтетични облицовъчни 

материали 

04.06.2019 г. 

ПГМ 

2 Усвояване на знания и умения за: 

  Разпознаване и сравняане на синтетичните облицовъчни 

покрития на дървесните плочи.  

 Свойства на синтетичните облицовъчни материали. 

 Начин на получаване и приложението им в мебелното 

производство. 

2. Запознаване с мебелен обков 05.06.2019 г. 

ПГМ 

2 Усвояване на знания и умения за: 

  Разпознаване и сравняане на мебелен обков.  

 Свойства на мебелния обков, служещ за разглобяеми мебели. 

 Работа с каталози на фирми за мебелен обков. 

 Приложението му в мебелното производство. 

3. Запознаване с тапицерски 12.06.2019 г. 2 Усвояване на знания и умения за: 
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материали ПГМ   Разпознаване и сравняане на тапицерски материали.  

 Свойствата им. 

 Работа с каталози на фирми за тапицерски материали. 

 Приложението им в мебелното производство и за мека мебел. 

4. Методи на сушене на дървесината 13.06.2019 г. 

ПГМ 

2 Усвояване на знания и умения за: 

  Различаване на методите на сушене на дървесината.  

 Предимства и недостатъци. 

 Приложението им за мебелното производство. 

5. Видове сушилни камери 18.06.2019г. 

ПГМ 

2 Усвояване на знания и умения за: 

  Разпознаване и сравняане на сушилните камери.  

 Свойствата им. 

 Материали за изработването им. 

 Приложението им за мебелното производство. 

6. Контролно измервателни уреди 20.06.2019г. 

ПГМ 

2 Усвояване на знания и умения за: 

  Разпознаване и сравняане на контролно измервателните уреди.  

 Свойствата им. 

 Приложението им  в сушилните камери. 

7.  Изработване на декоративно 

изделие 

26.06.2019г. 

ПГМ 

2 Усвояване на знания и умения за: 

  Развиване на дизайнерско виждане за нестандартни решения.  

 Свойствата на материалите. 
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 Изготвил:   ……………………… 

               (инж. Юлия Славова)    

                       

 

 Начини на обработване на дървесните материали. 

8. Изработване на декоративно 

изделие 

27.06.2019г. 

ПГМ 

2 Усвояване на знания и умения за: 

  Развиване на дизайнерско виждане за нестандартни решения.  

 Свойствата на материалите. 

 Начини на обработване на дървесните материали с лакове и 

лепила. 

 Развиване на художествено оформяне на изделието. 


