
Факултет                                                                    Архитектурен факултет
Катедра                                                            „Архитектура и урбанистика”
Професионално направление  5.7Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Дизайн със специализация Графичен дизайн
Образователно-квалификационна степен „бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC1294
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Корпоративен дизайн ІІ част“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити:  9
8. Име на лектора (и):    доц. Николай Нинов, доц.Антоанета Радоева
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения за създаване

на корпоративен дизайн (фирмената визия) на компания, която трябва да бъде
запомняща и отличаваща се от всички останали фирми. Иска се много креативно
мислене и упорита работа за постигането на успех след определено време.

10. Начин на осъществяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания : студентите трябва да притежават

умения да проектират дизайн с дигитални програми.
12. Съдържание на курса:  Проучване на потребителя, целевата аудитория;

Формулиране на концепция, послание Елементи на фирмения стил - цветовата
палитра, шрифтовете, изгледа на страниците и др. средства, осигуряващи
визуална приемственост и разпознаваемост върху всички физически проявления
на марката. Представяне на 2 проекта за фирмена идентичност.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: Designing Brand Identity - Alina Wheeler;
Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions -
Simon Anholt; Logotype - Michael Evamy; Symbol (Mini) Paperback – Steven

Bateman , Angus Hyland; Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole
Branding Team, 4th Edition– Alina Wheeler; Typographic Design: Form and
Communication - Rob Carter, Ben Day, Philip B. Meggs; Професионален дизайн в
рекламата, Р.Паркър; Graphic Design fir the 21st Century, /П/745/745/F50; Graphic
Design, П/76/H75; Graphic Design gu: Album, П/73/76/I-95, Area, П/745/749/A-72;
Japanese Graphic Now!, П/745/749/K80

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, курсови
задачи, консултации, самостоятелна работа.

15. Методи за оценка и критерии: На изпита студентите представят разработки на
курсовите задачи. Работата им се оценява по степента на усвояване на
материала, креативност и художествени качества.

16. Език на преподаване:   български

http://bg.wikipedia.org/wiki/?????
http://www.amazon.com/Simon-Anholt/e/B001ITYDQY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Logotype-Michael-Evamy/dp/1856698947/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1422454560&sr=1-1
http://www.amazon.com/Michael-Evamy/e/B001KHBVRI/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1422454560&sr=1-1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Steven+Bateman&search-alias=books&text=Steven+Bateman&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Steven+Bateman&search-alias=books&text=Steven+Bateman&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Angus-Hyland/e/B004K2XUGK/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.com/Alina-Wheeler/e/B001H6NV02/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Rob-Carter/e/B001IGNUZ2/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ben+Day&search-alias=books&text=Ben+Day&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Philip+B.+Meggs&search-alias=books&text=Philip+B.+Meggs&sort=relevancerank

