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1. Код: ARC1317
2. Наименование на учебната дисциплина: „Фотография“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър / триместър, в който се изучава: четвърти
7. Брой кредити: 1.5
8. Име на лектора (и):    Калин Иванов Велчев, инж.Гаро Кешишян
9. Резултати от обучението: С усвоените знания студентите ще могат да работят

самостоятелно в различни области на фотографията, като ще могат да подготвят
свои проекти във вид на порт-фолиа по избрана тема или поръчкова такава. Ще
могат да изграждат визуални концепции за различни сфери от приложението на
съвременната фотография с оглед на непрекъснато променящите се обществени
нужди. Ще притежават необходимото изходно ниво от познания, достатъчни за
по-нататъшно задълбочено занимание или последващ етап от обучение в
областта на фотографията.

10. Начин на осъществяване:  директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Изключително

полезни са предварителните познания по училищна и извънучилищна дейност
във фотографски клубове, кръжоци и творчески групи.

12. Съдържание на курса: История на възникването на фотографията. Химико-
физични процеси и тяхното усъвършенстване през периода ХІХ – ХХІ
век.Фотографска техника (фотоапарати, обективи, аксесоари, фотоматериали).
Светлина (основни физични понятия, класификация, използване и приложение
на светлината, филтри). Лабораторна техника .  Композиция на кадъра, жанрове
във фотографията. Цифрова фотография, техника на обработка на цифровите
изображения. Работа с лабораторна техника и компютърни програми. Работа по
проекти (порт-фолии в избран жанр, репортажна, портретна, архитектурна,
натюрморт, пейзаж, акт).

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 Полак П. – Из история на фотографията, изд. 1977.
 Бриан П., Капуто Р. – Тайните на фотографията (практическо ръководство), изд.

National Geographic 2003.
 проф. Кюркчиева Я. – Обща  фотография І и ІІ ч., изд. 1972.



14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекционен курс,
консултации, курсови задачи.

15. Методи за оценка и критерии: Устен изпит по конспект, На изпита се представят
5 снимки /авторски/ от всеки явяващ се студент във форма 13/18 до 20/30.

16. Език на преподаване:   български


