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Графичният и рекламният дизайн 

изпълват нашето ежедневие – от семплите 

опаковки на хранителни стоки до пищните 

витрини, светещите реклами и билбордове, 

модните колекции и аксесоари, те ни дават 

информация, създават представи, налагат 

модели, насищат сетивата ни с красота и 

хармония. Основните инструменти са образ и 

типография.

През 1922 г. американецът Уилям Адисън 

Дуигинс създава термина „графичен дизайн“, 

имайки предвид същността на тази дейност:  

последователност на процесите, използване 

на шрифтове, изображения, изборът на 

цветове и нюанси, сенки и полутонове за 

постигане на ефектет резултат –

посланието, което привлича погледа, харесва 

се и продава продукта.



Цели на графичния и 

рекламния дизайн:

• тотален дизайн на фирма;

• оформление на списания, 

вестници, книги, каталози, 

календари и др.;

• печатни реклами – обяви, покани, 

плакати, флаери, билбордове;

• оформление на уебсайтове;

• декориране на интериор и 

екстериор;

• опаковки на продукти –

хранителни, лекарства, напитки, 

стоки за бита и др .



Графичният и рекламният дизайн 

са съвкупност от художествени и 

специални дисциплини.

Проектирането и изработването на 

добър дизайнерски продукт изисква от 

специалистите да имат както широки 

художествени познания, отлично 

развито чувство за естетика, за мярка, 

за пропорция, технически умения и 

естетически познания,  интуитивност, 

нюх към пазара и вкуса на 

потребителите,  креативност и 

богата обща култура. Това налага през 

целия период на обучение учениците в 

Професионалната гимназия по дизайн 

„Елисавета Вазова” да изучават 

различни специални предмети – теория 

и практика.



ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

Обучението по предмета има за цел ученикът да се 

научи да съчетава изображения и текстове в определени 

формати, използвайки законите на композицията, 

формообразуването и цветознанието. Да проектира 

образци на визуалната комуникация и печатната реклама, 

да познава и борави с шрифтове, да създава илюстрации, 

както и да подготвя проекти за печат. В процеса на 

обучението ученикът ще усвои основните правила за 

проектиране и създаване на листовки, дипляни, плакати, 

фирмен стил, спецификата на форматите, 

естетическите принципи, технологическите изисквания и 

визуалното единство при създаване на графичен проект.

Формирането на професионални знания и умения се 

постигат чрез усвояване на специфични правила за 

проектиране, последователно и целенасочено спазване на 

отделните етапи на оформяне на проекта, като целта е 

развиване на абстрактното мислене и фантазията на 

учениците.



ЦВЕТОЗНАНИЕ

Учениците се запознават с 

категориите „форма“ и „пространство“, 

„симетрия” и „ритъм”, принципите за 

хармонично съчетаване на цветовете, 

психологията на възприятието, влиянието 

на форма и цвят върху човешките емоции, 

зрителните илюзии, възможностите за 

прилагането на тези знания при създаване 

на графичните проекти. Научават се да 

разпознават и класифицират вида на 

формите, модулните мрежи, а също и 

процеса на създаване на графични 

изображения, в това число графични знаци.



КОМПОЗИЦИЯ

Целта на обучението по учебния 

предмет е учениците да усвоят система от 

знания и умения за:

- предназначението, функцията и основни 

понятия в композицията;

- принципите в изграждане на 

композицията в изобразителното 

изкуство; 

- видовете композиции;

- законите и правилата в композицията;

- учениците да могат да изработват 

паспарту;

- да аранжират изложба. 



ГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ

Обучението по предмета има за цел

учениците да придобият изобразителна и

визуална култура чрез натрупване на

знания и умения с помощта на

овладяването на графични техники и

материали за печат и използването на

елементите на графичния език - точка,

линия, щрих, растер, петно, цвят. Да се

научат да изразяват формата,

материалите и пространството чрез

графични изразни средства, да използват

и комбинират различни графични техники,

да предават завършеност на творбата,

да прилагат постигнатите знания в

оформлението на различните печатни

издания.



ИЗОБРАЗТЕЛНИ ТЕХНИКИ

- Изучаване на видовете и 

жанровете в изобразителното 

изкуство;

- Усвояване на традиционните 

пластични изкуства, 

храктерните за тях използвани 

материали и техники.

- Овлядаване на видовете 

декоративно-приложни изкуства, 

материали и техники, 

характерни за всеки жанр.

- Изграждане на умения за работа 

с различни материали и техники 

за реализиране на интересни 

идеи и изграждане на силно 

въздействащи творби. 



РИСУНКА, ТИПАЖ, АНИМАЦИЯ

Обучението по предмета цели 

учениците да придобият изобразителна 

култура чрез натрупването на знания и 

умения да могат да рисуват свободни 

артистични рисунки. Това се постига 

чрез усвояване на специфичните правила 

и закони за перспективно изграждане на 

геометрични тела в пространството, 

чрез запознаване с основните принципи 

за композицията в художественото 

произведение, формиране на технически 

умения и навици при боравене с графични 

материали.



ГРАФИЧНИ ПРОГРАМИ

Съвременните графични дизайнери 

трябва да боравят с ред графични 

програми – растерни и векторни като –

Adobe Photoshop, Corel Draw, PowerPoint 

Presentation, Publisher и др. Наред с 

ръчни и традиционни инструменти в 

своите проекти, графичните 

дизайнери  могат да използват 

различни компютърни програми. Така 

чрез експериментиране с разнообразни 

инструменти и методи могат да се 

появят нови идеи, да се създадат 

точни и ясни послания, достигащи до 

хората.



РЕАЛИЗАЦИЯ

Дизайнерите могат да 

работят в най-различни среди като: 

дизайн консултации или брандинг 

агенции,  в издателска дейност, 

телевизия, маркетинг или други 

комуникационни компании,  рекламни 

агенции, рекламни отдели на големи 

фирми и предприятия, 

развлекателна индустрия, 

оформяне на интериорни и 

екстериорни пространства, а също 

дизайнери на свободна практика, 

които работят по свои собствени 

условия, цени, идеи и т.н.
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Презентацията създадоха: 
д-р Биляна Стоименова, 

дизайнер художник Камелия Бисолнакова

‘’Изкуство е онова, което не може да бъде обяснено.

Мода е онова, за което никой не иска обяснение.

Дизайн е онова, което не се нуждае от обяснение.’’ 

Уоутър Стокъл
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