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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1.  Наименование на курса: Графичен дизайн 
2.  Код на курса: IND 1009 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 9 
8. Име на лектора: доц. Антоанета Радоева 
9. Резултати от обучението за дисциплината:  Целта на обучението е да формира: 

познания , изисквания и практически компютърни умения за изпълнение на идейни проекти 
за графичен дизайн на основните  печатни и web графични форми; познания по композиране 
на графичните елементи за създаване на  въздействащо рекламно послание. Създаване на 
фирмен стил (брендинг). 

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: Точка, линия, равнина; ритъм и баланс; мащаб – пропорция; 

текстура; цвят; Фигура / фон; рамкиране – кадриране; йерархия; слоеве; прозрачност; 
Модулност; мрежа; модел – шарка; диаграма; времето и движението; правила и 
случайността; Лого(запазен знак) – изисквания, видове, конструиране; Малки рекламни 
форми; Постер и външна реклама; Каталог, списание и др.; Дизайн на web site; Презентация 
на дизайнерски проект . 

13. Библиография:  
- Наръчник на начинаещия дизайнер - Автор: Робин Уилямс 
- Цифрова палитра на графичния дизайнер - Автор: Алън Б. Ууд 
- Професионален дизайн на бизнес материали - Автор: Джон Макуейд  
- Професионален дизайн на печатни материали - Автор: Джон Макуейд 
- Професионален дизайн в рекламата - Автор: Роджър Паркър  
- Дизайн, предпечат и печат (официално ръководство) - Автор: Брайън Лолър 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции; Лабораторна работа – 
курсови задачи; Консултации on line 

15. Методи и критерии на оценяване:  
 Изпит - Проект на цялостен графичен дизайн  – фирмен стил по зададена тема включващ:  
лого (запазен знак) и акциденция (визитка, бланка, пощенски плик, папка, транспортна 
графика и др.); флайер, диплянка; плакат, билборд  и друга външна реклама; рекламен 
каталог или друга книжна рекламна форма; WEBsite; други рекламни елементи според 
темата. Проектите се представят на хартиен и дигитален носител. Оценява се  
художествената стойност на проекта (композиция, цвят, форма), оригиналност на идеята, 
качеството на техническото изпълнение, количеството варианти на задачата, както и дизайна 
на презентацията( папка и слайдшоу). Оценяване в процеса на обучение  - Оценяването за 
текуща оценка, ще бъде върху работата в часовете върху поставените задачи.  

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

 
 


