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1. Илюстративен дизайн



1. Какво е илюстративен дизайн?
2. Определяне на изискванията на клиента.
3. Подготовка.
4. Избиране на подходящ стил на проекта.
5. Създаване на скици.
6. Векторизиране чрез ключови 

точки (котви), криви на Безие и форми.
7. Презентиране пред клиента.

СЪДЪРЖАНИЕ:



Дизайнерски проект, който изисква илюстративен 
подход, за да реши даден графичен проблем.

Какво е илюстративен дизайн?



Ключът към решаването му се крие в креативния 
процес. 

В този курс ще преминем през систематичен подход, 
използван от големите дизайнери в бранша.

Как да решим даден графичен проблем?



Креативен процес

Kакви проучвания трябва да 
направи дизайнерът, за да създаде 
подходящо и ефективно решение

Детайлизиране преди 
дигитализиране

СЪЗДАВАНЕ НА ДИЗАЙНА 

Прецизиране с помощта на 
софтуер

Презентиране на вашето 
дизайнерско решение

ПРЕЗЕНТИРАНЕ



Преди да започнем нашия дизайн, трябва да сме 
сигурни, че сме събрали цялата информация, от която 
се нуждаем.

Така ще можем да създадем един “информиран” дизайн.

Подготовка



Документ, в който има въпроси, на които клиентът 
трябва да отговори.

Подготовка – Резюме



Подготовка – Резюме
Примерни въпроси:
● Какви са Вашите цели?
● В каква посока искате да се развива Вашият бизнес?
● Каква е целевата Ви група?
● В коя демографска група предимно се намират Вашите клиенти?
● Подобни проекти, които са Ви направили впечатление.
● Дефинирайте критерии за успешен проект.
● Цветови предпочитания.
● Изберете ключови думи, които описват най-добре вашия бизнес.
● Крайни файлови формати, в които трябва да се предостави 

проекта.
● В какви размери трябва да се предостави проектът.



Подготовка – Резюме

Примерно резюме

Допълнителни съвети

http://edesign-bg.com/courses/vector-graphics-2015-16/von_glitschka_creative_brief.pdf
http://edesign-bg.com/courses/vector-graphics-2019-20/creativethinkingpdf.pdf


Подготовка – Резюме
● Насърчаватe клиента да се замисли по-подробно и да даде по-

изчерпателна информация.
● Ще разберете очакванията на клиента относно неговия/нейния 

бизнес, клиенти и поставената креативна задача.
● Получавате изчерпателна информация.
● Създава се среда на доверие между Вас и клиента.
● Ако клиентът е с прекалено завишени очаквания (милиони 

приход след ребрандинг на марката, но не и подобряване 
качеството на продуктите), креативният процес може да 
приключи още тук.



Методи на креативно мислене
1. Word Associations (Асоциации)

2. Mind Mapping (Картографиране на идеи, Мисловни 

карти)

3. Before, During, After (преди, по време, след)

4. Storyboards



Word Associations (Асоциации)



Word Associations (Асоциации)



Word Associations (Асоциации)



Word Associations (Асоциации)



Word Associations (Асоциации)



Word Associations (Асоциации)



Word Associations (Асоциации)



Word Associations (Асоциации)



https://wordassociations.net/en

Word Associations (Асоциации)



Mind Mapping (Картографиране на идеи, 
Мисловни карти)

Мисловните карти един от най-съвършените начини за 
водене на записки. Те са изобретени от Тони Бюзан към 
края на 60-те години на 20-ти век. Благодарение на този 
метод всяка информация може да бъде записана във вид, 
много близък до този, по който се подрежда в човешкия 
мозък. Мисловните карти са мощен инструмент, който 
улеснява разбирането и запаметяването на информация и 
стимулира развитието на творческата мисъл.



Това са вид диаграми, които се използват за визуална 
организация на информацията. Обикновено те 
пресъздават единична опростена концепция за нещо, 
представена като картинка в центъра на празен, 
пейзажно разположен лист, около която са разположени 
свързани обекти чрез други картинки, текст, думи и 
други. Повечето идеи са свързани директно с основната 
централна концепция, а други се разклоняват от тях. 

Mind Mapping (Картографиране на идеи, 
Мисловни карти)



Друга тяхна дефиниция ги представя като графичен 
инструмент, който дава възможност по креативен и 
организиран начин да бъдат изразени мисли, идеи 
и знания. Те са приложими във всеки един аспект от 
нашия живот. 
Ефективността и яснотата на техния израз имат 
за задача да подобрят разбирането на 
информацията, която представят.

Mind Mapping (Картографиране на идеи, 
Мисловни карти)



Основните елементи при изграждане на мисловните 
карти са изображенията, цветовете и ключовите думи. От 
своя страна, те стимулират двете основни функции, 
описващи “езика на мозъка” – асоциациите и 
въображението. Точно те активират както лявата, 
така и дясната половина на мозъка.
Чрез ключовите идеи и множеството разклонения, те ни 
дават свободата да обходим безкрайните възможности на 
нашия мозък.

Mind Mapping (Картографиране на идеи, 
Мисловни карти)



https://matthewdrzymala.com/author/tony-buzan/4603/





Mind Mapping (Картографиране на идеи, Мисловни карти)



Mind Mapping (Картографиране на идеи, Мисловни карти)



Mind Mapping (Картографиране на идеи, Мисловни карти)



Mind Mapping (Картографиране на идеи, Мисловни карти)



Mind Mapping (Картографиране на идеи, Мисловни карти)



Методи на креативно мислене: Асоциации
Избирате тема.

Записвате на лист всички думи, които се сетите и са 
свързани с темата.

Търсете думи и фрази, които имат метафорично 
значение, както и такива с буквално.



Пример:



Пример:
Тема: куче (продукт, свързан с кучета)

Метафори: Навън е кучи студ. 

Идиом: Не може да научиш старо куче на нови 
номера.

Хипербола: Моето куче е толкова грозно, че 
единственият му приятел е котката.



Тема: куче (продукт, свързан с кучета).
Исторически: 
● Цербер (в древногръцката митология е куче с три 

глави, което пази входа на подземния свят, като 
пуска всеки да влезе, но никой да излезе). 

● Кучето е най-добрият приятел на човека.
Ключови думи:
● домашен любимец, каишка, нашийник, лае, тича, 

моли за храна, въргаля се, гони кокал и др. 

Пример:



Асоциации
Помагат да забележиш и да откриеш скрити връзки. 

Точно тези връзки могат да те доведат до ефективно 
визуално решение на зададената графична задача.



Методи на креативно мислене: 
Mind Mapping (Мисловни карти)

● Отново избираме тема.

● Отпускаме въображението си да прави връзки, 
като всяка следваща е свързана с предишната.

● Когато достигнем до “Задънена улица”, се 
връщаме отново в центъра при основната 
тема и започваме ново разклонение.



Пример:
Тема: Общност

Пример:







Задание към известния дизайнер Von Glitschka, 
(правил проекти към Disney, Coca Cola и др.).

Тема: Магазин за тропически риби.

Задание: Лого, което да е забавно, интересно и 
отговарящо на темата.

Клиентите са от Япония.

Пример:



Mind Mapping:
Тропически риби: екзотични > уникални > странни и т.
н.

Резултат от Mind Mapping, избрани ключови думи: 
Уникални, Странни, Култура, Забавни, Гупи, Самурай.



Резултат:



Методи на креативно мислене: 
“преди, по време, след”

Метод, разработен от дизайнерът Jeff Pollard.

Тема, разглеждане през гледните точки на “преди”, 
“повреме” и “след”.

По този начин темата се разглежда от перспективи, 
които разкриват вторични значения и прозрения.



Пример:
Тема: дъжд.

Какво е преди дъжда? > Облаци...

По време на дъжд… ти трябва чадър.

След дъжд… има локви.



Резултат: 



“I think, therefore I design”



Избиране на подходящ стил



Избиране на подходящ стил



Помощни материали



Пример:



Помощни материали





Резултат:



Рисуване на дизайна



Защо хората спират да рисуват?



Тайната



Von Glitschka



Създаване на скици



Създаване на скици





Избиране на най-добрата



Прецизиране на скиците





1.
2.
3.

4.



Построяване на вектори







Симетрията е ваш приятел



Презентиране пред клиента



Как да презентираме ефективно идеите си?



Формат на презентацията



Формат на презентацията



https://www.freepik.com





















Описание на дизайна



Коментари на клиента



Коментари на клиента



Renewable creative energy



What are you waiting for?



Източници

90



Източници

91



Изпит

maya@fmi-plovdiv.org may_vast@yahoo.com
 
Оценките от двете части се събират и крайният 
резултат се дели на две. 

mailto:maya@fmi-plovdiv.org


*



За връзка с мен

94


