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Описание на съдържанието 

Разделът за илюстрации е разделен на 5 части. Първата представлява въведение в концепцията за

илюстрация и видовете  илюстрации.

Втората изследва връзката между комуникацията и технологията и въвежда някои от най-използваните

елементи: мемове, инфографика, гиф и стикери.

Третата представя концептуалните основи за подход към процеса на създаване на сюжетни линии, по-

специално комикси. Четвъртата се фокусира върху полезни инструменти, за да създадете свой собствен

комикс.
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Въведение



И накрая, петата разглежда процеса на споделяне на вашите идеи онлайн, като предоставя конкретни

инструменти, специфични за илюстрациите.

Цели на обучението 
Когато завършите този модул, ще можете да:

Разбирате еволюцията на илюстрацията –

Ще разберете откъде идва процесът на илюстрация и къде е сега.

Разбирате как технологията и илюстрацията вървят ръка за ръка –

Тъй като средствата за рисуване стават все по-модерни, ще научите как протича този процес.

Разбирате подхода при създаване на сюжета –

Ще ви бъдат дадени някои указания, които ще можете да използвате, когато мислите да създадете свои
собствени илюстрации.

Създавате свои собствени илюстрации –

Ще се запознаете с поредица от свободно достъпни онлайн инструменти, които можете да използвате, за
да създадете свои собствени илюстрации, и да ги споделите!



Продължителността на този модул е около 2 часа.

Тя включва навигация през цялото съдържание, реализацията на предложените дейности и тестове за всеки

раздел.

Освен това, можете да отделите толкова време, колкото желаете да проучите всеки от инструментите и

възможностите, представени в модула.

Запомнете: Практиката ще ви помогне да подобрите уменията и компетенциите си и да правите по-

добри илюстрации!

Да споделяте илюстрациите си онлайн –

Ще научите и за някои онлайн канали, част от тях специфични за споделяне на илюстрации.



Това съдържание е лицензирано съгласно лиценза Creative Commons Attribution-NonCom

Commercial-ShareAlike 4.0 International.

За да видите копие на този лиценз, посетете https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


В тази част ще научите каква е илюстрацията

като процес, начина, по който се е развила

заедно с технологиите и как да подходите

концептуално с помощта на илюстрации.

 

Ще се запознаете и с различни типове илюстрации, за

да можете да подобрите уменията си за аудио-визуална

комуникация, като се научите да идентифицирате и

определяте целите на своите илюстрации.
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Рисуването е нормална човешка дейност



Нека започнем с една проста задача ... Какво общо имат
следните снимки и по какъв начин се различават?

Вие сте на правилния път!

Това са рисунки от различни периоди в историята на

човечеството. Въпреки, че всички те имат представителна цел,

начинът, по който са направени, се различават значително от

една до друга.



Но... Вероятно ще попитате как рисуването е свързано с илюстрацията?

Илюстрацията е снимка, рисуване или отпечатване на дадено място в текста, за да се представи, изясни

или унагледи това, за което се разказва.

И така, илюстратор е някой, който създава илюстрации.

Според Испанската федерация на асоциациите на професионалните илюстратори (FADIP), илюстратор е

човек, който създава визуални произведения, като средство за представяне на концепции и

предаване на идеи.

ПРОДЪЛЖИ



Когато подкрепяте историята или

съобщението си с илюстрация, не само

общувате по-ефективно, но и създавате по-

трайно впечатление на аудиторията си.

Нека да видим това в действие. Тук имаме кратък откъс

от разказ и скица от комикс. Ще покажем накратко как

комбинирането на тези два елемента прави нещо по-

голямо от сбора на неговите части.

1 of 2

Чували ли сте някога израза „картината струва повече от хиляда
думи“? Разбира се, че сте чували и то доста често.

„Бягай! Бягайте за да се
спасите! Гигантското
летящо  чудовище идва към
всички нас! ”

Тук имаме ясно
предупредително съобщение.



2 of 2

Функцията на илюстрациите е „да генерира визуални творения, за да комуникира, изразява, интерпретира

или украсява текст, концепция или процес, който ще бъде част от продукт, който ще бъде произведен и

възпроизведен. Например вземете книги, вестници, продукти от всякакъв вид, учебни материали,

аудиовизуални материали, като анимация или видеоигри, реклама и т.н. “

Въпреки, че имат художествена стойност, илюстрациите се
различават от произведенията на изкуството по това, че не са
толкова ефективни в предаването на чувства, идеи или
авторски мироглед.

Образът на уплашения мъж

придава повече драма на
посланието, нали?



ПРОДЪЛЖИ

 Кликнете върху хаштага #Illustration, за да видите някои примери за това използване

в Twitter.

https://twitter.com/hashtag/illustration


Видове илюстрации

Ние разбираме илюстрациите като, широк спектър от елементи, които може да не са прекалено

строги или канонични. Нашата цел е чрез този модул за електронно обучение да ви помогнем да

осъзнаете колко важни са рисунките и изображенията в генерирането и поддържането на

посланието, което искате да споделите.



Редакционна илюстрация

Използва се в медии, както и в уебсайтове.

Type 1



Анимация или модна илюстрация

Илюстрациите са основа за разработване на анимирани функции, към които след това се добавят

диалози. Модните дизайнери използват илюстрациите, като концептуално изкуство, от което да

разработят рисунки за облеклата.

Type 2



Техническа или научна илюстрация

Анатомични или инженерни чертежи, които възпроизвеждат изображения по реалистичен начин.

Type 3



Рекламна илюстрация

Може да се намери в опаковки, продукти, дипляни и / или табели.

Type 4



Компютърна илюстрация

Илюстрации, генерирани с помощта на цифрови инструменти.

Type 5



Литературна илюстрация

Журналистически илюстрации, карикатури или понякога рисунки за детски книги.

Type 6



ДЕЙНОСТИ

Няма граници, когато става дума за илюстрации

Техническият хоризонт на илюстрацията непрекъснато се разширява, от просто рисуване до

колажи и все по-сложни техники за рисуване.

В наши дни с компютрите, илюстрационните програми и възможностите, които предлагат те, се

наблюдава промяна в тенденцията и компютърно генерираните изображения стават все по-широко

разпространени.

Интересува ли ви? Можете да научите много повече, като прочетете тази статия.

След като знаете повече за това какво са илюстрациите,

предлагаме ви някои дейности, които можете да направите сами,

за да упражните идеите и концепциите от този раздел.

https://graphicmama.com/blog/types-of-illustration/




ДЕЙНОСТ 1

Определете 1 снимка за всеки от шестте вида илюстрации, представени в този раздел, и помислете как те

подобряват текста, който придружават.

Можете да направите търсене в Интернет или просто да разгледате някой отпечатан бюлетин, книга или

списание.

ДЕЙНОСТ 2

Потърсете в интернет рекламен плакат или изображение, което няма текст (като тези). След това

помислете за кратко изявление, твърдение или изречение, което бихте могли да добавите към него. Кое е

по-ясно?

https://www.buzzfeed.com/copyranter/11-simply-brilliant-ads-that-dont-need-any-copy




Готови ли сте за теста?

Късмет!
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Тест nº 1



Въпрос

01/03

Каква е целта на илюстрацията?

За допълване на посланието

За да привлече вниманието ви

За предаване на емоции



Въпрос

02/03

Кое от представените изображения може да се счита за илюстрация

Герника на Пабло Пикасо

Джокондата на Леонардо Да Винчи

Супата на Кембъл от Анди Уорхол



Въпрос

03/03

Къде можете да намерите илюстрации?

Във вашия семеен фотоалбум

В разказа на филма



В правителствен формат



В този раздел ще ви бъдат представени начините, по

които технологичното развитие е трансформирало

начина, по който създаваме илюстрации.

Ще се запознаете и с различни типове

илюстрации, създадени чрез цифрови средства,

и дори да се научите как да създавате свои

собствени!
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Илюстрация и технологии



Това е изображение, видео, част от текст и т.н., обикновено с хумористичен характер, което се копира и
разпространява бързо от интернет потребителите, често с леки вариации.

Развитието на цифровите медии и новите комуникационни канали,

като социалните мрежи насърчиха развитието на ново „илюстративно“

движение, което се основава на различни елементи.

Те могат да бъдат:

МЕМЕ /  МЕМЕТА ИНФОГРАФИКА ГИФ /  G I F S СТИКЕРИ



Инфографиката е визуално представяне на информация или данни във вид на таблица или диаграма. Ако
мислите за хранителната пирамида, с която сте били запознати в училище, това е перфектен пример за
инфографика. Въпреки че ръчно нарисуваните диаграми са се използвали най-често, те намериха доста
широко разпространение, тъй като са внедрени в голямото разнообразие от компютърен софтуер, например
в Microsoft O�ce.

Gif е формат без загуби за файлове с изображения, който поддържа както анимирани, така и статични
изображения. Обикновено се разглежда като кратко видео с продължителност само няколко секунди, което
може да се повтаря циклично.

МЕМЕ /  МЕМЕТА ИНФОГРАФИКА ГИФ /  G I F S СТИКЕРИ

МЕМЕ /  МЕМЕТА ИНФОГРАФИКА ГИФ /  G I F S СТИКЕРИ



Стикерите са елемент от социалните мрежи. Те обикновено са малки илюстрации, които са по-сложни от
усмивките и често съчетават текст и изображение с много ярки цветове и характерни символи.

МЕМЕ /  МЕМЕТА ИНФОГРАФИКА ГИФ /  G I F S СТИКЕРИ



ПРОДЪЛЖИ



МЕМЕ

Както уточнихме преди, мемовете са текст, графично видео или друг елемент, който е широко

разпространен в интернет от самите потребители, често с хумористична цел.

Възможно е обаче да има и други видове, в зависимост от

намерението, което стои зад тях. Съществуват и социални

мемета или дори такива, които имат за цел да ви накарат да

разсъждавате. Те са сравнително лесни за създаване,

препоръката ни е да изберете емблематична картина от поп

Можете да използвате много различни

инструменти, за да правите меме, дори

ако не сте запознати със софтуер за

редактиране на снимки,

като Memegenerator, Imgur или

https://imgflip.com/memegenerator
https://imgur.com/


културата и след това да добавите шега или остроумна фраза

към изображението.

9Gag, както онлайн, така и за

мобилни устройства.

ПРОДЪЛЖИ

ГИФ

GIFS са поредица от кадри, които се изпълняват един след друг, създавайки анимационен ефект, без звук,

който се възпроизвежда и продължава от 5 до 10 секунди. Въпреки че са на възраст над 30 години, те все

още са изключително широко разпространени в мрежата.

В случай, че искате да създадете обикновен gif, препоръчваме ограничение от 5 кадъра за вашия контур и

да избягвате излишни елементи. Потребителите могат да се опитат да създадат своя собствена, използвайки

няколко програми, но е по-лесно да се използват уеб редактори като FreeGifMaker, Gickr,

MakeaGif или Giphy, една от най-използваните.

https://9gag.com/
http://freegifmaker.me/
https://gickr.com/
https://makeagif.com/
https://giphy.com/


Ако искате да добавите gifs към публикациите си в социалните мрежи, можете да го направите в

Instagram и Snapchat! Просто следвайте тези стъпки:

ПРОДЪЛЖИ

Направете снимка.1

Докоснете бутона „добавяне на стикер“.2

Навигирайте менюто, докато стигнете до „търсене GIF“.3

Поставете го върху снимката.4



ИНФОГРАФИКА

Както видяхме, инфографиката е илюстрация, която позволява по-добро представяне на данните. Те са

изключително полезни и все по-често присъстват в света на бизнеса, тъй като помагат за представянето на

резултати, могат да се удвоят като уеб съдържание и да подсилят имиджа на марката, да направят

съдържанието по-хуманно и да се запомнят по-лесно.

Има няколко стъпки, които трябва да се вземат предвид при

проектирането на инфографика. Първо, потребителите трябва да имат

ясна представа за целта и да съберат данните, които ще се използват.

След това подредете данните в чернова версия и след като сте доволни

от оформлението, започнете да ги персонализирате и добавяте графични

елементи.

Обърнете внимание, че трябва

да се стремите да представите

денните възможно най-чисто,

като се избягва претрупването.

Има много опции за уеб

редактори, които можете да

използвате за направата на

инфографика, но най-добрите

от тях вероятно са Canva и

Piktochart.

ПРОДЪЛЖИ

СТИКЕРИ

Стикерите позволяват на потребителите да добавят емоционално цвят и настроение към публикациите в

социалните мрежи. Въпреки, че е сравнително ново направление, то се развива в някои социални мрежи и

платформи, като WhatsApp. Най-честата употреба вероятно е във фейсбук, където до менюто с усмивки

https://www.canva.com/
https://piktochart.com/


има специфичен бутон, който позволява на потребителите да разглеждат и да избират от богат избор от

стикери, за да ги поставят в коментарите си.

Всеки може лесно да направи свои собствени стикери!

Потребителите на Android могат да изтеглят Sticker Studio, което позволява да се създават

до 10 пакета с по 30 стикера във всеки.

Когато инсталирате приложението в мобилния си телефон:

Направете свои собствени стикери!

Отворете приложението.1



След като се направят поне три, може да се получи достъп до тях в WhatsApp.

Изберете изображение, което искате да използвате.2

Изрежете го и го запазете като стикер.3

PicsArt или WSTick, за потребителите на IOs, работят по
подобен начин, въпреки че изискват поне 4 предварително

съъздадени снимки, за да могат да ги използват.

Вижте видеото, ако имате нужда от допълнителна

помощ!

Make Your Own WhatsApp Stickers

https://www.youtube.com/watch?v=hIsldZ6kei0


ДЕЙНОСТИ

Готови ли сте да опитате някои дейности сами? Ето нашето
предложение.





ДЕЙНОСТ 1

Въведете Img�ip във вашия уеб браузър и създайте свой собствен мем.

За да направите това, трябва да изберете изображението, което ви харесва най-много от галерията,

помислете за нещо остроумно, което да комбинирате с него, въведете го и генерирайте изображението.

ДЕЙНОСТ 2 

Използвайте Canva, за да създадете инфографика, обясняваща какво правите на работното място или по

тема, която обичате.

Можете да използвате един от предварително направените шаблони или да проектирате свой собствен!





Готови ли сте за теста?

Късмет!
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Тест nº 2



Въпрос

01/03

Инфографиката е:

Плакат, който виси на стената



Графика, която добавяте към документ на Word

Вид илюстрация, представяща данни



Въпрос

02/03

Кое от тях можете да използвате за генериране на GIF файлове?

Gickr

Canva

Windows Paint



Въпрос

03/03

Кое от следните може да бъде валидна цел за меме?

Разпространяване на поощрително съобщение

Споделяне на снимки от ваканциите си



Реклама



В този раздел ще се запознаете с

концептуалните основи на процеса на

създаване на сюжетни линии за вашите

илюстрации и по-специално за

комикси.

Ще се запознаете и със стъпките, които ви препоръчваме да

следвате, когато създавате сюжетна линия. Най-хубавото е,

че това не е полезно само за илюстрациите, вие ще можете да

го приложите във всеки друг контекст на творчески сюжет!
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Време е да разкажем история

Време е да разкажем история



Сюжетите са основни елементи в създаването на

аудиовизуално съдържание. Те могат също да

бъдат посочени като „разказ“ или „сюжет“

или с две думи - вътрешната логика, която

прави последователността на събитията единна.

Ако една история е добра, тогава тя е

убедителна и има логичен смисъл.

В дигиталната ера има нови начини за разказване на

истории, отворени за по-широката публика. Един от

ключовите, както видяхме през целия курс, е

аудиовизуалното създаване, което вече не изисква

специални знания, а обикновените потребители имат

достъп до широка гама инструменти за създаване на

аудиовизуално съдържание сами.

Сюжетна линия - какво е това?

Ефективен тип илюстрация – комикси











Комиксите олицетворяват концепцията за илюстрация, която представяме в този модул.





Комиксите имат и допълнителното предимство, че са съставени от последователни скици,

които следват логически сюжет.





Както знаете, комиксите са комбинация от изображение и текст. Точно така! Това съвпада
перфектно с нашата концепция за илюстрации!





Стъпки за разработване на сюжетна линия

Създаването на солиден сюжет не е лесна работа, но ние сме тук, за да помогнем! Следването на

тези стъпки ще улесни живота ви:



Стъпка 1

Започнете с поредица от събития.

Представете си ситуация и събитията, които я съставляват.

Стъпка 1



Стъпка 2

Изберете реда на събитията.

Подредете събитията, така че ситуацията да има начало, среда и край.

Стъпка 2



Стъпка 3

Очертайте сценария.

Начертайте го на лист хартия, в който подробно се описва последователността на събитията и се

уточнява какво се случва във всяко събитие.

Стъпка 3



Стъпка 4

Начертайте събитията с помощта на прости фигури.

Стъпка 4



ДЕЙНОСТ

Цялостен сюжет

След като изпълните всички стъпки, вие ще създадете свой собствен сюжет!

Чувствате ли се сякаш създавате първия си сюжет?



ДЕЙНОСТ

Сега, след като сте запознати с набора от стъпки, за да създадете свои собствени сюжетни линии, е време

да се заемете с творчество! 



Помислете за ситуация и серия от събития и използвайте MS Word (или всеки друг софтуер за обработка

на текст), за да съставите кратка сюжетна линия за комикс. Не е необходимо да е прекалено сложен, 3

скици трябва да са достатъчни.

След като имате своя сюжет, можете също да скицирате своя комикс на лист хартия или да използвате

прост инструмент за цифрово рисуване (MS Paint, например), за да направите грубо визуално

представяне на вашата история.



Готови ли сте за теста?

Късмет!
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Тест nº 3



Въпрос

01/03

Кое от следните е най-ефективното средство за разказване на история?

Писмо, букви

Комикс

Снимка



Въпрос

02/03

Кое от следните неща е друга дума, използвана за определение на „сюжетна линия“?

Разказ

Приказка

Сметка





Въпрос

03/03

Защо комиксите са особено добри примери за илюстрации?

Защото те съчетават изображение и текст

Защото те се формират от последователни скици

И двата отговора



В този раздел ще се запознаете с няколко

онлайн инструменти, които можете да

използвате за проектиране и рисуване на

комикси онлайн или офлайн, прилагайки това,

което вече сте научили досега.

Ще ви бъде предоставен кратък преглед на

инструментите, инструкции за използването им, след

което ще ви бъдат представени някои дейности, за да

можете да използвате новопридобитите си знанина

практика! Проявете творчество!
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Инструменти за създаване на илюстрации и комикси

Инструменти за създаване на илюстрации и комикси



Основни инструменти за създаване на цифрови графики

Ето някои от достъпните и лесни за използване инструменти, с които ще се

запознаете в този раздел:

1. MS Paint

2. Powtoon

3. Storyboardthat



Нека да го направим! 

ПРОДЪЛЖИ

MS PAINT
 



Какво е това? –

Paint е софтуерът за редактиране и създаване на изображения по подразбиране, с който се предлага
Windows.

За какво е полезен? –

Дава на потребителите възможност да рисуват, вмъкват форми, текст и цветни изображения.
 



Лесен ли е за потребителя? –

Корпорацията Майкрософт реши да спре разширяването на програмата преди няколко години и така
инструментите са останали такива, каквито са. Най-новата разработка включва функции за 3D
редактиране за Windows 10 от 2017 г.
 
След като знаете как да го използвате, това е достатъчно!
 



Какъв е той? –

Въпреки че функционалностите му са донякъде базови, той е достатъчно полезен за обикновенни
потребители и може да се използва офлайн.



Въпреки че е възможно да се правят комикси с

негова помощ, това отнема твърде много време.

Като се имат предвид функционалностите, които

има, той е много по-полезен за други видове по-

малки и опростени илюстрации, като например

лого.

Не го подценявайте! Имайки достатъчно време и

практика, всеки може да създаде професионално

изглеждащи фирмени лога с помощта на Paint.

В следващото видео ще можете да видите как

бързо и лесно да прави лого с помощта на Paint.

Използване на MS Paint



ПРОДЪЛЖИ

Powtoon

How to Use Microsoft Paint to Create a Personal Logo

https://www.youtube.com/watch?v=K6P0fME8wxU


Powtoon е изчерпателен инструмент за уеб видео и инфографика, който наистина е добър.
 
Можете да създадете всичко - от образователни материали до презентации за работа с негова помощ, той
наистина е многофункционален!
 
Създаването на видео с Powtoon може да бъде доста лесно или трудно, в зависимост от времето, което
сте готови да отделите за него.

КАКВО  Е  ТОВА? КАК  РАБОТИ?

https://www.powtoon.com/


След като създадете акаунт, имате на разположение набор от шаблони (въпреки че достъпът до много от
тях ще изисква абонамент), които след това могат да бъдат редактирани според съдържанието, което
потребителят иска да произведе.
 
Предлагаме ви да използвате предварително направените шаблони, поне докато проучвате инструментите.
Просто кликнете върху редактиране, навигирайте през секциите за видео в лявата лента и добавете
съдържанието си там, където трябва да се появи.

КАКВО  Е  ТОВА? КАК  РАБОТИ?



ПРОДЪЛЖИ

Storyboardthat
 

Въпреки това, той разполага с много полезен раздел с уроци, до които
потребителите могат да имат достъп по всяко време.



Какво е това? –

Storyboardthat е уеб базиран редактор на сюжети, който позволява на потребителите да създават
комикси.

За какво е полезен? –

Възможностите са безкрайни. Можете буквално да направите всеки комикс, който искате (в рамките на
параметрите на инструментите) сами.



Лесен ли е за потребителя? –

Донякъде е ограничен в смисъл, че самият уеб инструмент не позволява на потребителите да публикуват и
изтеглят повече от 3 комикса седмично с безплатен акаунт или да избират оформления на скици, различни
от 1x3 или 2x3. Функционалностите му обаче са доста добри.
 



Какъв е той? –

Изключително лесно е да правите комикси с помощта на този инструмент. Потребителите се нуждаят само
от менютата по-горе, плъзгат и пускат фонове и знаци (и редактират техните характеристики, пози и
изрази, ако желаят) и след това предоставят речеви балони и диалози.

Ето урок за това как лесно да

правите комикси с помощта на



ДЕЙНОСТИ

Storyboardthat. Изгледайте го, ще

видите колко е лесно! 

How to use Storyboard That to Create Simple Comic Strips

Време е да поставите идеите си в действие. Опитайте тези нови
дейности самостоятелно и практикувайте как да създадете свой

собствен комикс и лого!

https://www.youtube.com/watch?v=np-1qdaf_Aw


ДЕЙНОСТ 1 

Спомняте ли си онзи сюжет, който направихте в предишния раздел? Сега ще го използвате и ще го

пренесете на следващото ниво.

Сега, когато видяхте как да създавате комикси с помощта на Storyboardthat, опитайте се да използвате

сюжета си и разработете комикс. След като сте готови, изтеглете го и го запазете.



ДЕЙНОСТ 2

След като ви бяха представени редица онлайн и офлайн инструменти, с които всеки обикновен потребител

може да се справи, нека да поработим.

Представете си, че сте собственик на малък бизнес. Обмисляте да подготвите някакъв рекламен материал

или искате да направите скок в интернет и да публикувате свой собствен уебсайт. Опитайте се да

използвате MS paint, за да създадете лого за вашия бизнес.



Готови ли сте за теста?

Късмет!
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Тест nº 4



Въпрос

01/03

С това, което научихте до сега, ако трябва да подготвите видео презентация за работна

среща, какво бихте използвали?

Windows Movie Maker

Power Point

Powtoon



Въпрос

02/03

Кой е основният недостатък на MS Paint?

Работи офлайн

Инструментите му са доста прости



Не се обновява вече от Microsoft до нови функции



Въпрос

03/03

Колко комикси на седмица можете да създадете с безплатен Storyboardthat акаунт?

1

5

3



В този раздел ще ви бъде показано

чрез конкретни примери как да

споделяте илюстрации онлайн, така

че да можете да правите това в

ежедневието си.

Ще предприемем двустранен подход, като първо ще покажем как

можете да споделяте илюстрации чрез социални мрежи

(съсредоточени върху Instagram и WhatsApp), а след това

ще въведем специализирани платформи за споделяне на

изображения.
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Споделяне на вашите идеи онлайн

Споделяне на вашите идеи онлайн



Ако сте харесали да създавате свои собствени илюстрации и да

развиете своите умения, ще знаете как да споделите таланта си със

света!

ПРОДЪЛЖИ

Как се споделят илюстрации онлайн

Какво да направим –

Има много начини за споделяне на вашите идеи онлайн. Можете да изпращате меме по имейл, да
публикувате в социалните мрежи, да добавяте gifs и стикери към съобщения в чатове или дори да
публикувате аудиовизуално съдържание в конкретни онлайн платформи. Ще отделим внимание на два
начина за това.



Instagram е отворен за мнения и харесвания. Колкото повече добавяте съдържанието си и оптимизирате
елементите, които го заобикалят (местоположения, hashtags и т.н.), толкова по-ефективно ще се
разпространяват вашите идеи.

Инструментите –

Първо ще представим общ подход за социалните мрежи с особен акцент върху Instagram и WhatsApp,
а след това ще представим някои онлайн платформи, които са специално за илюстратори. Ако искате да
станете професионалист, това е мястото!

I N STA G R A M WH AT SA PP



WhasApp е чудесен за споделяне на вашите идеи между приятели и семейство. Можете да прикачите
всякакви форми на медия към съобщенията си, мемове, стикери, видеоклипове.

I N STA G R A M WH AT SA PP

Ако искате да научите повече за това как да
публикувате в Instagram, следното видео ще ви покаже
всичко, каквото трябва да знаете. Нещо повече, ще се



ПРОДЪЛЖИ

запознаете с използването на вашия Instagram, за да
увеличите бизнеса си чрез социалните мрежи, а също и

как да използвате хаштаговете!

Instagram Tutorial 2019

https://www.youtube.com/watch?v=3-887KS94lg


Прикачване на изображения към whatsapp

Това ще ви покаже как да изпращате снимки чрез WhatsApp!



Стъпка 1

Докоснете бутона за прикачване. Кламера в долния десен ъгъл на вашия екран.

Стъпка 1



Стъпка 2

Докоснете "Галерия".

Стъпка 2



Стъпка 3

Докоснете категорията, която съдържа снимката, която искате да изпратите.

Стъпка 3



Стъпка 4

Изберете снимката, която искате да изпратите.

Стъпка 4



Стъпка 5

Добавете надпис, ако искате.

Стъпка 5



Стъпка 6

Докоснете "Изпращане".

Стъпка 6



ПРОДЪЛЖИ

Easy right?

Ето някои насоки как да използвате ефективно Memes или GIF

в социалните мрежи. Ако ги следвате, ще бъдете сигурни, че ще

получите повече харесвания! 















Опознайте чувството за хумор на вашата публика.









Уверете се, че употребата му е „естествена“.





Не прекалявайте. Забавете темпото.





Бъдете оригинални, създайте собствено съдържание.

ПРОДЪЛЖИ





Специфични платформи за илюстрации

Има много онлайн платформи, където създателите могат да споделят своите аудиовизуални творения със

света. Това явление е доста често срещано още от началото на интернет, в крайна сметка много художници

работят по отделни проекти и комисии, така че трябва да рекламират своето портфолио, за да получават

нови работни поръчки.

Относно илюстрациите, ще представим най-разпространените платформи за намиране и споделяне на

илюстрации.

 Важно е да имате предвид, че всеки може да види какво публикувате онлайн. Опитайте
се да не споделяте нищо компрометиращо.



ПРОДЪЛЖИ

Tumblr



Какво е това? –

Tumblr е вероятно най-естествения вариант, но е и най-полезен за хора с базови умения за цифрова
илюстрация.

За какво е полезен? –

Въпреки че не позволява големи възмождости за персонализация, той е като идеално място за всеки, който
иска да запази своите произведения на изкуството.
 
Версията на приложението е идеална за показване на илюстрации на мобилни устройства, поради
модерния си дизайн.



Лесен ли е за потребителя? –

Голямото предимството е, че е изключително лесен за използване: Потребителите трябва просто да
създадат акаунт, да влязат и да започнат да качват своите илюстрации.
 



Какъв е той? –

Хората може да следват публикациите и да споделят коментари за тях. Същото се отнася и за
илюстрациите.



ПРОДЪЛЖИ

DeviantArt



Какво е това? –

DeviantArt е голяма онлайн общност от илюстратори, графични дизайнери и художници. Той е активен
от 2000 г. и затова се счита за най-старата подобна платформа.



За какво е полезен? –

Много художници го използват като средство за показване на работата си, за да изградят следващи
ангажименти и може би дори да получат работни комисионни.
 



Лесно ли е за потребителя? –

Въпреки че всеки може да има акаунт и да качва, проучва и коментира илюстрациите, рисунките и
видеоклиповете, които намира в платформата, обикновено отделни художници публикуват своите
художествени творения в DeviantArt.
 



Какъв е той? –

Публикуването на илюстрации там е доста просто, просто създайте акаунт, влезте и кликнете върху
бутона „Изпращане“, потърсете илюстрацията и я качете.



ПРОДЪЛЖИ



Dribble

Какво е това? –

Dribble също е уебсайт, ориентиран към творци и графични дизайнери, макар и с много по-малък обхват
от DeviantArt.



За какво е полезен? –

Потенциалните работодатели могат да разгледат качените „снимки“ (които означават илюстрациите) и да
се свържат с човека зад тях, за да му предложат работа.
 



Лесно ли е за потребителя? –

Въпреки че всеки може да има акаунт, сайтът е ориентиран към показване на работата на професионални
художници, графични дизайнери и предоставяне на онлайн платформа, където да качват своите
портфолия.
 



Какъв е той? –

Използването му е доста лесно, като следвате основно същите стъпки, както и за предходните две
приложения.



ПРОДЪЛЖИ

Твърде много опции!



Tapastic е предназначен за автори, които публикуват цели комикси, илюстрациите могат да бъдат качени в

Patreon и да бъдат монетизирани (това обаче е "царството" на професионалните художници), а Pixiv е

изключително ограничен, тъй като се публикуват само "аниме" илюстрации.

ДЕЙНОСТИ

Има още по-специализирани платформи, но те са насочени към хора,

които искат да осигурят приходи от своите илюстрации.

Сега е време да практикувате. Изпълнете предложените дейности

за завършване на модула!

https://tapas.io/
https://www.patreon.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pxv.android&hl=en_US


ДЕЙНОСТ 1

Спомняте ли си, че ви казахме да запазите комикса, който създадохте в предишния раздел? Е, сега е време

да споделите гордо творението си със света!

Влезте в DeviantArt, създайте акаунт и качете своя комикс. Той ще бъде достъпен в „облака“, където

милиони потребители по целия свят ще имат достъп до него. Кой знае, може би просто сте озарили нечий

ден!

https://www.deviantart.com/join/?joinpoint=header


ДЕЙНОСТ 2

А сега нека да използваме логото, което създадохте с помощта на MS Paint. Опитайте да го качите в

Instagram и след това добавете няколко hashtags към публикацията си, за да можете да оптимизирате

обхвата му.

Примерни хаштагове са: #Graphic_Design, #Illustration, #Creativity



Готови ли сте за финалния тест?

Късмет!
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Въпрос

01/03

Каква е целта на хаштаговете?

Да улесни проследяването в социалните мрежи

Да подобри обхвата на вашите публикации

Да подчертаете думите



Въпрос

02/03

Представете си, че сте графичен дизайнер. Коя платформа бихте използвали, за да

публикувате портфолиото си?

Facebook

Tapastic

Dribble



Въпрос

03/03

Коя е най-удобната за потребителя платформа?

Tumblr

Pixiv

Patreon


