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Liepājas tūrisma informācijas centra mēbeļu dizaina izstrāde

MĒBEĻU DIZAINS SABIEDRISKAM INTERJERAM



Avots: uzdevumiem.lv 2.klasei

KAS IR DIZAINS?

Dizains ir cilvēka mākslinieciskā darbība ar mērķi izveidot jaunu lietu, kas gan labi 
un interesanti izskatītos, gan arī ļoti labi funkcionētu, būtu praktiski un vienkārši 
pielietojama.

Vārds dizains radās 16. gadsimtā un tika plaši pielietots visā Eiropā. Pirmo reizi 
šis termins tika lietots Itālijā. Itāļu valodā termins "designo intero" apzīmēja 
māksliniekam radušos ideju, kuru sūtījis Dievs – mākslas darba kopainu.

20. gadsimtā sāka lietot terminu "industriālais dizains", tādējādi akcentējot šajā 
laikā populāro masveida ražošanu.

Latvijā jēdziens "dizains" ienāca 1960. gados.

Dizaina jēdziens attīstās un mainās līdz ar nozares attīstību, un vērojama jaunu 
dizaina nozaru attīstība, piemēram; digitālais, pakalpojumu, pieredzes un citi dizaina 
veidi.
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KĀPĒC NAV DIZAINS?
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KĀPĒC NAV DIZAINS?
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NĀKOTNEI

Dizains ir ne tikai vizuālais galarezultāts kādai iecerei, kādai idejai radīt jaunu lietu, 
bet dizains ir process, kas veicina un attīsta cilvēkā kritisko domāšanu, 
spriestspēju un gaumi.

Dizains ir jālieto kā ikdienas lēmumu pieņemšanas vadlīnija. Dizains atbild uz 5K 
jautājumiem KO, KĀ, KAS, KAM, KĀPĒC. Ja Tev nav pozitīvas un ilgtspējīgas 
atbildes kaut uz vienu no šiem jautājumiem, apdomā vēlreiz, vai tiešām Tev ir 
nepieciešama jauna pusdienu kārbiņa jo vecā ir nesmuka.

Pieprasījums veido piedāvājumu. Jebkura lieta, ko mēs nopērkam tāpēc, ka «patīk», 
rada pieprasījumu ražot to vēl un vēl. Esiet atbildīgi savās izvēlēs un izdariet 
ilgtspējīgas izvēles.

Māciet bērniem patērēt kvalitatīvas preces un procesus, vediet savus bērnus uz 
jēgpilniem notikumiem un vietām, rādiet bērniem apkārt esošos labos piemērus un 
izvairieties no bezjēdzīgā izmantošanas ikdienā. 
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