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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 2. Код на курса: 41.1.5.5.44 

 3. Вид на курса: задължителна дисциплина 

 4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: проф. д-р инж. Теодор Илиев 

 9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е от една страна да запознае студентите с основните обекти на 

мултимедията и с етапите на разработване на мултимедийни приложения, а от друга страна 

да даде необходимите теоретични знания и практически умения за използване на съвременни 

системи и технологии при създаване на такива приложения. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Практически умения за разработване на  мултимедийни приложения с различни авторски 

системи, включващи разнообразни мултимедийни елементи.  

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

- самостоятелно да разработват мултимедийни приложения; 

- да прилагат основни графични, звукови и видео формати и методи на 

компресиране в някои от най-известните мултимедийни авторски системи. 

10. Начин на преподаване:  

Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се запознават 

последователно с предвидения материал. Твърденията се илюстрират с примери, които 

максимално улесняват работата на студентите в упражненията. Лекциите са богато 

илюстрирани с графичен материал, който се представя чрез презентации с мултимедиен 

проектор и се допълват с примери, които се показват на бяла дъска. 

Практическите упражнения се провеждат в компютърна лаборатория. За създаване на 

различни приложения се използват авторски системи. 

11. Предварителни изисквания: са знанията, получени по дисциплините „Основи на 

информационните технологии“, както и общите знания придобити в средното образование и 

от личния опит на всеки студент. 

 12. Съдържание на курса:  

В дисциплината се акцентира на технологията за разработване на мултимедийни 

приложения, основните мултимедийни елементи и методите за тяхното кодиране, мобилна 

мултимедия и технологиите за виртуална реалност. 

 13. Библиография 

Основна литература: 

1. Желев Г., Димитров Л., Мултимедия с ToolBook, I и II части, Издателство “ЛиДик”, 

София, 2001 г. 

2. Дамянова, Т. Мултимедия. София, Информа, 1996 

3. Adobe Flash Professional CS6. Официален курс на Adobe Systems, АлексСофт, София, 

2013. 

4. Смрикарова, Ст., Цв.Георгиев. Мултимедийни системи и технологии, Русе, 2004. 

5. Adobe Premiere Pro CS6 Classroom in a Book, Официален курс на Adobe Systems, 2009 



Допълнителна литература: 

1. Chapman, N., J.Chapman. Digital Multimedia, John Wiley & Sons, 3rd edition 2009. 

2. Steinmetz, R., K.Nahrstedt. Multimedia Systems, Springer, 2004. 

3. www.adobe.com 

 14. Методи и критерии на оценяване:  

Студентите получават заверка след приключване на лекционния курс, въз основа на 

изпълнени критерии за работа, чрез решаване на тестове, казуси и практически задачи. 

Окончателната оценка по дисциплината се формира на базата на проведените две контролни 

работи през време на семестъра и текущият контрол по време на практическите упражнения. 

Формирането на крайната оценка е на базата на получения процент верни отговори в 

тестовете, като съответствието между постигнатия процент и оценката по шестобалната 

система е дадено в Таблица 1.  

         Таблица 1. 

Процент Оценка по шестобалната 

система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 


