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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1.  Наименование на курса: „Външна реклама -плакат и билборд“  
2. Код на курса: FAR 1052 
3. Вид на курса: избираема  
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. Антоанета Радоева  
9. Резултати от обучението за дисциплината – студент ще знае: теория и практика за 

изграждане на плаката и билборд , ще може: да проектира плакати и външна реклама 
(билборд) 

10. Начин на преподаване: директно  
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават основни знания от 

обучението в средното училище и бакалавърска степен.. 
12. Съдържание на курса: История на плаката; Видове – според предмета на 

рекламирания продукт; Проучване на темата; Формулиране на посланието; Формални 
елементи на графичния език; Значение и място на шрифта; Колорит; Векторни 
изображения; Дигитални изображения и обработката им; Идея, виц; Композиция на 
графичните елементи в зависимост от основната идея; Подготовка на файловете за 
печат; Полиграфска технология 

13. Библиография:  
- Наръчник на начинаещия дизайнер - Автор: Робин Уилямс 
- Цифрова палитра на графичния дизайнер - Автор: Алън Б. Ууд 
- Професионален дизайн на печатни материали - Автор: Джон Макуейд 
- Професионален дизайн в рекламата - Автор: Роджър Паркър  
- Дизайн, предпечат и печат (официално ръководство) - Автор: Брайън Лолър 
- The Visual Dictionary of Graphic Design - Автор: Gavin Ambrose and Paul Harris 
- The big book of design ideas 3 - Автор: David E. Carter, Suzanna M. W. Stephens 
- Graphic design: the new basics - Ellen Lupton,Jennifer C. Phillips - Princeton 

Architectural Press, 2008 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции; Лабораторна работа – 

курсови задачи; Консултации on line 
15. Методи и критерии на оценяване: Изпит – Оценка на зададените курсови задачи в 

завършен вид и във няколко варианта. Курсовите задачи е се представят на хартиен и 
дигитален носител. Студента трябва  да покаже усвояването на теорията чрез задени 
те му  практически задачи.  

16. Език на преподаване: български 
17.  Практика: няма 

 
 


