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АНОТАЦИЯ:  

Учебната дисциплина запознава студентите със съвременните концепции и технологии за 

разработване на мултимедия – технологии за работа с текст, статични изображения – растерни и 

векторни двумерни и тримерни изображения, звук, видео, интерактивност. Студентите придобиват 

знания за основните подходи и стратегии при разработването и реализирането на интегрирани 

мултимедийни проекти. В рамките на курса се демонстрират възможностите на някои от най-

популярните програмни продукти за създаване и редактиране на мултимедийни проекти. Студентите 

придобиват практически умения за работа с мултимедийни авторски средства за създаване и 

редактиране на векторна графика, растерна графика и двумерна анимация и интегрирането на 

мултимедийни обекти в комплексни проекти.   

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да получат задълбочена научно-

теоретична и специализирана подготовка, свързана с овладяването на знания и умения за 

приложението на новите информационни  и мултимедийни технологии в областта на моделирането 

и разработването на мултимедийно съдържание, чрез което посредством различни канали за 

комуникация успешно да се популяризират стоки и услуги, както и да се представя информация и 

резултати от прогнозиране и / или пазарни и инвестиционни проучвания, както сред групи от 

специалисти в съответната област, така и сред широката аудитория. 

Основна цел на дисциплината е да се усвоят теоретични знания и практически умения за 

работа с мултимедийни среди, авторски средства, системи и приложения за създаване на 

мултимедийни документи и продукти.  

В резултат на изучаването на учебната дисциплина студентите трябва: 

1. Да демонстрират познаване и свободно опериране с понятийно-терминологичния 

апарат, свързан с мултимедийните технологии  

2. Да придобият практически умения за работа с мултимедийни хардуерни платформи 

и периферни устройства;  

3. Да познават  основните мултимедийни стандарти и формати;  

4. Да придобият основни практически умения за работа с мултимедийните системи 

Adobe Photoshop и Adobe Illustrator за създаване и редактиране на векторна графика и растерна 

графика; 

5. Да познават методите и подходите за интегриране на различни видове мултимедийни 

обекти (текст, графични изображения, анимация, видео, аудио и др.) в комплексни проекти и 

композиции;  

6. Да демонстрират умения за творческо проектиране на комплексни мултимедийни 
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композиции и завършени мултимедийни продукти, включващи компоненти с подходящ дизайн и 

оформление, комбинирани чрез използването на внимателно подбрани средства и подходи.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е интегративна, поради което има изисквания за предварително слушане 

на дисциплините: Информатика и Маркетинг. Придобитите в рамките на курса знания и умения 

допринасят за изграждането на качествен фундамент с оглед бъдещата професионална реализация 

на студентите. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                    статут Кредити редовно и дистанционно 
обучение 

задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

Маркетинг (БП) Задължителна 6  60  60  30  30 

Икономика и маркетинг 
на туризма (БП) 

Задължителна 6  60  60  30  30 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1: Запознаване с основни понятия, парадигми, метафори и мултимедийни софтуерни 

платформи. Видове мултимедия – традиционна, компютърно-базирана, хипермедия; 

Тема 2:  Медийна информационна грамотност – основни концепции и понятия; 

Тема 3: Мултимедийни авторски системи – същност, видове, разлики между мултимедийно 

програмиране и мултимедийно авторство.  

Тема 4: Мултимедийни авторски метафори и парадигми – метафорите скриптов език и 

скриптиране, карта/екран, прозорец, икона, времева ос, мрежа. 

Тема 5: Системи и технически платформи за разработване на мултимедийно съдържание. 

Мултимедийни компютри. Специализирани входно-изходни устройства.  Устройства за аудио и видео 

обработка. 

Тема 7: Обзор на основните мултимедийни типове  - текст. Текст – кодиращи системи, средства за 

дизайн и редактиране на шрифтове, хипертекст и хипермедия; 

Тема 8: Обзор на основните мултимедийни типове - звук. Средства за работа с  MIDI и дигитално 

аудио, файлови формати и методи за интегриране на аудио в мултимедиен проект. 

Тема 9: Статични растерни изображения – основни теоретични концепции и парадигми (пиксели, 

цветове, цветни схеми и дълбочини,  резолюция).  

Тема 10: Мултимедийните типове анимация и видео. Специфични характеристики, предимства и 

област на приложение. Начини на използване.  

Тема 11: Основни възможности и предназначение на Adobe Photoshop.  

 Основни инструменти; 

 Регулиране и раздвижване на цветовете; 

 Цветови режими и режими на селектиране.  

Тема 12: Комютърна живопис. 

 Техники за рисуване; 
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 Ефекти; 

 Филтри за подобряване на изображението и за художествени ефекти, занимателни 

ефекти и др. 

Тема 13: Работа със слоеве. 

 Слоеве и маски; 

 Текст в графиките; 

 Специални ефекти за текст. 

Тема 14: Векторни графики, CAD, 2D изображения, средства за създаване и редактиране, файлови 

формати. 

Тема 15: Основни възможности и предназначение на Adobe Illustrator  

 Управление на работния екран  

 Настройка на работна област; 

 Работа с графични примитиви, графични символи и текст; 

 Работа и редактирене на криви, криви на Безие. 

Тема 16: Запознаване и работа с ефекти за обработка на изображения. 

 Работа с фигури и криви 

 Работа с перспектива; 

 Растерни изображения; 

 Ефекти с преливания и контури и смесване на запълванията. 

Тема 17: Импортиране и експортиране на обекти. Проектиране на мултимедийни композиции – 

подходи, фази и етапи.  

 
 
ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Занятията в рамките на курса изискват използването на компютърна система, където са 

инсталирани съответните мултимедийни приложения. Студентите активно ползват платформата за 

електронно обучение на университета, където са публикувани разнообразни ресурси, целящи да 

подпомогнат, обогатят, разширят и улеснят провеждането на обучението каквито са: лекции, 

презентации на описаните в съдържанието раздели, текстове по темите на съдържанието, текстове 

на уроците, материали достъпни чрез интегрирани в презентациите линкове (за самостоятелен 

преглед), ресурсни файлове, които да се ползват при изпълнение на практическите задания и 

полезни връзки към електронни информационни източници – периодика, книги, статии и др.  

Методи за обучение: технологично подпомогнато обучение, обучение чрез примери, 

обучение чрез практика, обърната класна стая, синхронно и асинхронно обучение, ПБО. Курсът 

предполага активна комуникация, сътрудничество м/у участниците, индивидуално и групово 

обучение. Уроците, включени в курса, детайлно обясняват и илюстрират използването на 

инструментариума и функционалността на компютърните приложения чрез подходящо подбрани 

примери.  

Курсът обхваща набор от задължителни практически задания, подбрани да стимулират 

мотивацията и интереса на учащите. За тези задания са публикувани насоки за изпълнение.  
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По време на изпълнение преподавателят осигурява обратна връзка, при нужда, оказва 

помощ и съдействие на студентите в зависимост от конкретната ситуация и наличните 

комуникационни канали.  

Към всеки практически модул са публикувани и задания за самостоятелна работа. Те не 

са със задължителен характер, но са подбрани с цел да дадат възможност студентите да развият 

вече придобитите практически умения в съчетание с прилагането на творчески подход и критично 

мислене, както същевременно способстват за изграждане на навици за непрекъсната работа върху 

професионално-личностното самоусъвършенстване и квалификация.  

Преподавателят предоставя възможност студентите да поставят на разискване 

интересни казуси и теми, свързани с конкретната предметна област и  / или творческа идея и се 

включва в обсъждането на възможните решения и селектирането на оптимални пътища за 

постигането на желани резултати.  

Обучението обхваща следните практически дейности: лекция, урок, демонстрация, 

практическо задание. Крайните продукти от изпълнението на тези дейности се публикуват в 

платформата за обучение. Така всеки студент натрупва свой собствен масив от мултимедийни 

обекти, фрагменти, идеи и дизайни, които може да използва и впоследствие.  Всяка дейност се 

придружава от инструкция (какво трябва да направи студентът, как да представи крайно 

решение/продукт от дейността и кога е крайният срок за представяне). За всяко задание студентът 

получава обратна връзка от преподавателя.. 

Фундамент за осъществяването на обучението по тази учебна дисциплина се явяват 

препоръките и принципите на конструктивното обучение в интерактивна образователна среда, 

обучението, ориентирано към студента. Учебният процес се осъществява на базата на обучение с 

активна роля на обучаемия. 

 
 
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Текущото оценяване се осъществява на базата на изпълнените задължителни 

практически задания, които носят набор от точки. Студент се допуска до изпит, ако има поне минимум 

50% от точките, предвидени за изпълнение на задължителните практически задания.  

Семестриалният изпит представлява защита на курсов проект. Разработва се курсова 

работа, която включва няколко мултимедийни продукта интегрирани в общ идеен проект. Идейният 

проект за всеки студент е индивидуален, който се обсъжда с преподавателя.  

Курсовата работа се разработва на базата на техническо задание, в което 

преподавателят специфицира ясно и точно техническите изисквания и задължителните елементи на 

всеки от продуктите, които трябва да бъдат проектирани и разработени. 

Формирането на крайната оценка се базира на това до каква степен са спазени 

специфицираните в техническото задание изисквания и начинът, по който студентът по време на 

защитата демонстрират придобитите по време на кусрса знания и умения.  
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