
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ ДЕКАН___________________ 

на уч. 2020/2021 г. КАТЕДРА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА / доц. дпн Милен Замфиров /  

магистърска програма: Р А З П И С редовно обучение 

Графичен дизайн, 3 сем.  МАГИСТРИ 

ръководител: проф. дн Лаура Димитрова   
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ПН 

 

       

 

 

 

 

 

ВТ 

  

  

Визуална култура,  

2 ч. лекции,   

доц. Милена Блажиева 

Зала 607, 

или дигитално в МУДЪЛ 

    

 

СР 

 

Изкуството на книгата, блок от 4 ч. лекции  

(на  14, 21, 28 октомври; 4, 11, 18 ноември, на 2  

декември; и 2 ч. лекции на 9  декември) 

проф. Буян Филчев 

Зала 604 от 10 до 12 часа; зала 308 от 12 до 15 часа; 

или дигитално в МУДЪЛ 

 

Изкуството на книгата, упр. гл. ас. д-р  Добрин 

Атанасов, блок от 4 ч. упр. през седмица, зала 604 

(четни дати) или дигитално в МУДЪЛ 

……………………………………………………… 

Методи на проектиране в графичния дизайн II, 

доц. д-р Анна Цоловска, 

блок от 4 ч. лекции. през седмица, 

зала 604 (нечетни дати) или дигитално в МУДЪЛ 

ЧТ 

 

    

Цветът в изкуството, 

проф. д-р Стефан Алтъков, блок от 4 часа през седмица 

лекции и  упражнения (2+2), четни дати, зала 606 или 

дигитално в МУДЪЛ  

…………………………………………………… 

Подготовка и управление на проекти,  

проф. д-р Орлин Дворянов, блок от 4 часа през седмица 

лекции и упражнения (2+2), нечетни дати, зала 606 или 

дигитално в МУДЪЛ 

 

 



ПТ 

 

   
 

 

Дигитална фотография 

гл ас. д-р Антоан Божинов, лекции и 

упражнения (2+1), място на провеждане – 

Факултет по журналистика и масови 

комуникации или дигитално в МУДЪЛ 

  

 

 

 

 

Ръководител катедра „Визуални изкуства“: 

                                                                                                                                                      /проф. дн Лаура Димитрова/ 

Дисциплини и преподаватели 

1. Изкуството на книгата – проф. Буян Филчев – лекции 

гл. ас. д-р Добрин Атанасов – упражнения 

 

2. Дигитална фотография – гл. ас. д-р Антоан Божинов – лекции и упражнения 

 

3. Визуална култура – доц. Милена Блажиева – лекции 

 

4. Методи на проектиране в графичния дизайн II – доц. д-р Анна Цоловска – лекции 

 

Избираеми: 2 дисциплини  

1. Цветът в изкуството – проф. д-р Стефан Алтъков – лекции и упражнения 

2. Подготовка и управление на проекти – проф. д-р Орлин Дворянов – лекции и упражнения 

 

 


