Програма
Фотографски курс
/делничен/
1. 24.10 - вторник
Да се запознаем на по кафе/чай и бисквитки. Ще ви разкажем историята на фотографията и ще ви
представим фотографи оставили следа във фотографското изкуство.
2. 26.10 - четвъртък
Как работи машинката. Устройство на фотоапарата.
3. 28.10 - събота / практика, снимане на открито
Да започнем от началото! Как да снимаме - скорост, бленда, фокусни разстояния, работа при
различни чувствителности и т.н.
4. 31.10 - вторник
Цифрова фотография. Избор на цифров фотоапарат и обективи. Особености при работа с цифрови
фотоапарати. Автоматични, полуавтоматични и ръчни настройки, баланс на бяло, корекция на
експозицията, работа при различни чувствителности, работа със светкавица, работа с ръчен и
автофокус. Файлови формати RAW, TIFF, JPEG - предимства и недостатъци.
5. 02.11 - четвъртък
Основи на композицията. Естествено осветление - видове естествено осветление.
6. 04.11 - събота / практика, снимане на открито
Да разберем как да настроим фотоапарата, за да имаме контрол върху работата му и как да правим
перфектна Композиция.
7. 06.11 - понеделник
Анализ на направените кадри
8. 08.11 - сряда
Черно/Бяла фотография - Истинска класика!
9. 12.11 - неделя / практика, снимане на открито
Черно/бяла - подходящи обекти, форми, структури и детайли.
10. 13.11 - понеделник
Цветна хармония. Особености при работата с цветовете. Цветна фотография.
11. 15.11 - сряда
Пейзаж. Особености. Избор на техника.
12. 18.11 - събота / практика, снимане на открито
Как да заснемем перфектния пейзаж. Панорами

13. 20.11 - понеделник
Анализ на направените кадри
14. 22.11 - сряда
Работа с изкуствено осветление. Видове изкуствено осветление.
15. 25.11 - събота / практика, снимане в студио
Да се запознаем отблизо със светкавичното осветление, как да го разположим за да получим
идеалното светлинно решение на кадъра и какви накрайници да използваме за контролиране на
светлината. Как да заснемем натюрморт.
16. 27.11 - понеделник
Портрет. Видове портрети, особености, избор на техника.
17. 29.11 - сряда / практика, снимане в студио
Портрет
18. 02.12 - събота
Анализ на направените кадри
19. 05.12 - вторник
Макро фотография. Особености. Избор на техника.
20. 07.12 - четвъртък / практика в студио
Макро фотография
21. 09.12 - събота
Бързодвижещи се обекти. Как да заснемаме обектите, които се движат около нас - хора, птици,
автомобили и т.н. Особености. Избор техника.
22. 12.12 - вторник / теория и практика на открито
Как да снимаме при ниска осветеност. Нощна фотография. Избор на техника. Снимачни трикове и
ефекти.
23. 14.12 - четвъртък
Анализ на направените кадри
24. 19.12 - вторник
Работа с Аdobe Photoshop. Демонстрации на основни техники и ефекти. Работа с Camera RAW –
обработка на RAW файлове. Ретуш на портрети. Подготовка на снимките за печат.
25. 21.12 - четвъртък
Връчване на дипломите

Успешно завършилите курса ще получат Диплом за завършен курс по Фотография
Лектор: Радостина Вълчанова

