Архитектурен факултет
Катедра "Изкуства"
Професионално направление "Изобразително изкуство”
Специалност " Компютърен графичен рекламен дизайн "
Образователно-квалификационна степен "Mагистър"
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: " Шрифтово изкуство "
2. Код на курса: FAR 1235
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. Росен Радоев
9. Резултати от обучението за дисциплината – Придобиване на задълбочени знания и
технически умения за създаване и употребата на шрифтовите гарнитури в реални
графични задачи.
10. Начин на преподаване - директно,
11. Предварителни изисквания – основни познания от бакалавърския купус
12. Съдържание на курса: Писменост – възникване, история и развитие; Калиграфия
– възникване и развитие; Книгопечатане – Гутенберг; Кирилица и глаголица;
Графичен знак (буква, цифра) – принципи на изграждане; Графичен знак –
елементи; Главни и редовни знаци; Междубуквени пространства; Междуредови
пространства; Основни шрифтови семейства – гротеск и антиква; Декоративни
шрифтове; Шрифтова гарнитура „гротеск“ – проектиране и изграждане; Дизайн и
редизайн на шрифт; Дигитално шрифтово проектиране в 2D и 3D
13. Библиография
1. ШРИФТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ – І, ІІ и ІІІ том
2. ЗАПАЗЕНА МАРКА И ЛОГО – І и ІІ том
3. ХЕРАЛДИКА
4. History of Graphic Design
5. TYPOgraphy
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
самостоятелна работа.
15. Методи и критерии на оценяване:
Оценка на зададените курсови задачи. Студентът трябва да покаже усвояването на
теорията чрез задени те му практически задачи.
Оценяването за текуща оценка, ще бъде върху работата в часовете върху
поставените задачи. Студентите които пропускат някои от задачите, ще бъдат
оценявани при следващите. Желателно е да се присъства на занятия. Ако
студентът не е доволен от текущата си оценка, може да се яви на конферанса в
края на семестъра, като донесе поне 75% от задачите поставени през семестъра.
Същото трябва да направят и тези студенти които по една или друга причина
нямат текуща оценка. Ако не успеят да се справят до края на семестъра,
студентите могат да се явят на изпит през редовната сесия.
На изпита се носят 100 % от задачите изпълнени в няколко варианта на хартиен и
дигитален носител .
16. Език на преподаване:български
17. Практика . няма

