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ABSTRACT: Today, the visualization of any idea is generated by digital technology. 
They became an integral part of the everyday life and our professional work. Of course, 
they have a huge impact on cognition and education. Our educational system is devel-
oped to create new educational programs and platforms in response to the high expec-
tations of young people in training in Fine Arts. The theme of this study was caused by 
increasingly complete immersion of digital technologies in the visual arts in the case of 
teaching composition at the chart.
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Днесвизуализациятанакаквато и да е идея сегенерирачрездигиталните-
технологии. Те станаха неразделна част от ежедневието и професионалната 
ни работа. Разбира се, те оказват огромно влияние и върху познавателната 
дейност и образователния процес. Образователната ни система се развива, 
създават се нови учебни програми и платформи в отговор на високите очак-
вания на младите хора в обучението по изобразителни изкуства. Темата на 
настоящото изследване е предизвикана от все по-пълното навлизане на диги-
талните технологии във изобразителните изкуства и в случая в обучениетопо 
композиция в графиката.

В творческия процес инструментариумът на художника е богат и нес-
тандартен. Той включва популярните моливи, креди, четки с разнообразни 
върхове, игли, шабери, валячета, шпатули с гладки или назъбени ръбове и 
много други. Разбира се, в този процес идеята е важната и водеща в създава-
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нето на художествената творба. От първия щрих до появата на графичното 
изображение върху памучния лист хартия студентът преминава през десетки 
процеси и манипулации, за да стигне до очаквания резултат. Самият техноло-
гичен процес е сложен и мотивацията трябва да е висока, за да се постигне ка-
чествено изображение. Студентите все още нямат натрупания опит и ресурс, 
за да преодолеят този дълъг технологичен дискомфорт. Днес технологиите 
добавят нови възможности към инструментариума на съвременния худож-
ник. Този текст изследва възможностите за композиционни трансформации 
и вариантина базата на готовата рисунка с помощта на дигиталните техно-
логии. Какво е мястото имв композирането и извеждането на рисунката до 
момент на завършено визуално решение, готово за подготовка в материал?

Съвременните графични редактори притежават достатъчно мощ-
ни и удобни за усвояване опции за работа с изображения. Професионали-
стите прилагат възможностите на популярния редактор на растерна гра-
фика Photoshop, както и неговите „олекотени“ версии Photoshop Elements, 
PaintShop Pro или Photo-Impact. В същото време могат да се използват напъл-
но безплатни програми, които спомагат да се изпълнят задачите, поставени 
на обучаващите се по дисциплината композиция в графиката. GIMP и Paintса 
програми, които имат солидно количество инструменти за художествена об-
работка на изображения. Това са графичниредактори, коитопредлагатмного-
отопциитенапрофесионалнитепродуктис мощен и лесен за употреба софтуер 
за редактиране на изображения. Програмите поддържат различни графични 
стилове и позволяват използването на ефекти при обработката на изобра-
жението: промяна на осветеността и контраста, яркост, промяна на цвета и 
наситеността, както и изрязване, завъртане, преоразмеряване и много други. 
Разполагат с богат набор от инструменти за обработка на изображенията и се 
отличават с бързодействие и интуитивен интерфейс. Приложенията са под-
ходящи за използване както от начинаещи, така и от напреднали студенти. 
Технологиитепредоставятресурси в пространство, в коетостудентитеформи-
ратсвоите виртуални композиции. Имат възможност да създават съдържа-
ние от комбинация на реални и виртуални изображения чрез цифрова ин-
тервенция. По-често принципът на създаване на такива изображения минава 
през вкарването на оригинал с помощта на скенер или дигитално устройство 
(дигитален фотоапарат) в компютъра, който се обработва с помощта на гра-
фичните редактори. Скоростта и интерактивните взаимодействия при обра-
ботката на виртуалната композиция развиват умения в опитите за трансфор-
мация върху първоначалната рисунка-проект. Това е процесна по-бързо раз-
виване на въображение, достигане на решения, споделяне наресурси, мнения 
и идеи.

Експерименталната работа със студентите изгражда многообразие от 
графични композиции, постигнати с помощта на софтуерен продукт, чрез 
колажираните и обработени първоначални графични рисунки и ескизи – от 
малкоформатните графични форми до големите принтове. Взаимодействието 
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с дигиталните технологии развива у студентите визуален стил на възприема-
не. Например използването на инструмент за контраст спомага на студентите 
за изграждане на усет към по-чиста графична стилистика. По този начин те 
реагират по-добре и по-бързо на визуалната среда. Изследва се взаимовръз-
ката на цифровите технологии и влиянието им в създаването на нови методи 
на композиране в графиката. Тези методи и средства се прилагат с помощта 
на специализирани програми, наречени графични редактори. Те притежават 
набор от инструменти за рисуване, реализиращи замисъла на автора и худо-
жествените образи, които той е създал в своята творческа фантазия.

Използването на тези програми в лекциите и практическите упражне-
ния позволява на студентите да експериментират и развиват своето въобра-
жение в изграждането на графична композиция. Неизбежната връзка на но-
вите технологии и тяхното приложение, като част от новата визуална култу-
ра, естествено навлязла като естетическа и културна потребност на младите 
хора, налага логично приложението на новите технологии. Този опит със сту-
дентите позволява да се усъвършенстват стари и появяват съвършено нови 
методи и условия за реализация на графични проекти. Той също очертава 
тенденциите в развитието на композиционните похвати в съвременната гра-
фика и търсенето на нестандартни, сложни и многопластови композицион-
ни решения и варианти, както и демонстрира възможностите да се разширят 
границите на асоциативното мислене.

Настоящето изследване е поглед към образователната проблематика в 
обучението по композиция в графиката, като съчетава творчески, техноло-
гичнии други аспекти и изследователски методи. Този експеримент разглежда 
методите и средствата свързани със създаването, преобразуването и възпро-
извеждането на учебни задачи по графика.

Новото поколение се адаптира към технологиите с обоснована леко-
та. Програмите са интуитивни и студентите бързо откриват техните богати 
възможности. Придобитият опит и получените резултати от тази съвместна 
експериментална творческа работа със студентите предполага разработване-
то на нова методология за обучение по графика, като се опише структурата, 
целите и се приложи в учебния процес.

Трябва обаче да се има предвид, че сами по себе си, дигиталните техно-
логии в системата на висшето образованиене са генератор на творчество, те 
са просто един удобен инструмент в обучението, който би имал успех само 
ако се съчетае с адекватни творчески качества на студентите. 
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