
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

(максимален обем 1 страница, кегел 12, шрифт Times New Roman)

1. Код: ARC1355
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Дизайн на електронни издания“
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): доц.  Антоанета Димитрова Радоевадоц. Галина

Момчева, ас. Антонина Иванова
9. Резултати от обучението:

В резултат от обучението студентът ще може да проектира, създава и
представя проект за собствена електронна публикация в най-често
използваните формати.Студентите ще могат да оценяват  критично
софтуер и технология за разработката на конкретен проект.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо):

Студентите да дигитална компетентност: създаване на дигитално
съдържание за уеб и познания по HTML, CSS; графичен дизайн

12.Съдържание на курса: файлови формати на електронни издания
(html, pdf,  epub); конвертиране на файлови формати; видове
електронни публикации (електронни вестници и списания, книги за
деца – пъзели, книги за оцветяване, учебници, портфолио); QR и
Augmented Reality в електронни публикации; стандарти в електронни
публикации (scorm и др); Прототипиране на електронна публикация;
Технология на Apple за жива книга; Работа с InDesign, Slidego,
Adobe Captivate, OfficeMix); Познава съвременни технологии за
защита на дигитално съдържание.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:



http://fliphtml5.com; Radovanović М, Learning Adobe Connect 9, Packt Publishing,
2013, Garrish  M, e-Pub 3 Best Practices, O’Reilly Media , 2013;
DiMarco J. , Digital Design for Print and Web, Wiley, 2010

14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
Разработка на дигитално съдържание на електронна книга с технологии
pdf, epub и др. – индивидуален и групов проект, семинари с отдели за
електронни издания на издателства в страната; проектиране и създаване на
собствено портфолио

15.Методи за оценка и критерии: разработва собствено/фирмено
портфолио; електронна книга; шаблон за електронна книга за
българско или чуждестранно издателство

16.Език на преподаване:   български, английски

http://fliphtml5.com/
http://it-ebooks.info/publisher/14/

