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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса:  Мултимедия 
 2. Код на курса: INF 1057 
 3. Вид на курса: (избираем) 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: (втора) 
6. Семестър: (първи) 

 7. Брой кредити: 3 
 8. Име на лектора: ас. Николай Димитров 

 9. Резултати от обучението за дисциплината: Предлаганата дисциплина се изучава 
през третия семестър на магистърската програма. Тя цели да запознае студентите с 
мултимедийните компютърни системи и по-конкретно се занимава с различните формати 
– графични, аудио, видео и с тяхното комбиниране за изработка на професионални 
мултимедийни презентации. С усвоените по време на курса практически знания, 
студентите могат самостоятелно да създават мултимедийни презентации с помощта на 
редактора Adobe Director. Практическите занятия се провеждат под формата на 
лабораторни упражнения, имащи за цел изграждане на определени практически навици и 
умения при работа с Adobe Director. При изучаването на отделните технологични 
възможности се използват мултимедийни видеоуроци на руски и английски език, 
онагледяващи работата с редактора. 
 10. Начин на преподаване - директно  
 11. Предварителни изисквания  - няма 
 12. Съдържание на курса:  

Adobe Director - Инсталиране и работен екран, импортиране в Cast, работа със Score, работа със 
Stage и взаимодействие със Score, анимации, работа със звук и работа с цифрово видео, работа с 
текст, създаване на проектори, технология Shockwave, . 

 13. Библиография:  
1. Adobe Director with Lingo (2009). VTC 
2. Обучающий видеокурс по Adobe Director (2009). TeachShop 

 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  
14.1. Лабораторна работа (2 часа на седмица, 15 седмици) 
14.2. Консултации (1 час на седмица, 15 седмици) 
     15. Методи и критерии на оценяване: Крайната оценка се формира от следните 3 оценки: 
Тест относно лекционния материал, тест върху семинарните упражнения и защита на курсова 
работа 

16. Език на преподаване: Български 
17. Практика: В рамките на упражненията се изработва курсов проект посредством Adobe 

Director. Чрез него се проверява степента на усвояване на преподавания учебен материал от 
упражненията. Дисциплината приключва с текущ контрол - тест със затворени въпроси по Adobe 
Director и защита на курсовия проект, разработван по време на упражненията. 
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