ПРОФЕСИЯТА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И
5 ПРИЧИНИ ДА Я УЧИМ!

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПРОФЕСИЯТА „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И МУЛТИМЕДИЯ“
Живеем във времена, в които дигиталните технологии са неизменна част от деня ни - всички сме
онлайн. Благодарение на новите технологии, ние сме изключително добре информирани и имаме
високи очаквания спрямо комуникацията с любимите си брандове в дигиталния свят. Това
„дигитализиране“ и бум на технологиите, доведе и до търсенето на нови специалности, както и нови
умения.
Децата, отрастващи в „дигиталното“ време носят технологиите в себе си, но е важно те да бъдат
правилно овладяни като тези знания и умения бъдат насочени в правилна посока.
Днес ще хвърлим поглед в бъдещето и ще ви представим какво се крие зад иновативната професия
„Графичен дизайн и мултимедия“. Една цветна и експресивна професия, в която човек може да
разгърне своя необятен потенциал и креативност.

СОБСТВЕН ПОЧЕРК ВЪРХУ НЕЩАТА, КОИТО ПРАВИТЕ
Това е една от онези професии, които ви дават възможност да проявите своята
креативност под различни форми. Всеки ден да използвате опита си, за да
синтезирате нещо ново, да въплътите ваша идея и хрумване, давайки живот на даден
бранд и създавайки неговата отличителна черта чрез изображенията, които
създавате, чрез видеата, които са най-харесваното и ангажиращо съдържание и ще
трупат още по-голяма популярност, както и изграждането на потребителски
интерфейси.
Всеки ден имате възможност да се развивате и усъвършенствате непрекъснато,
тъй като това е една динамична сфера, в която тенденциите бързо се менят според
предпочитанията на потребителите.

5 ПРИЧИНИ ДА Я УЧИМ ПРОФЕСИЯТА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Графичният дизайн е креативен процес,
изискващ интелигентност и идеи, насочени
към човека, за да отговорят на тенденциите,
вкусовете и това, което вече е било преди.
Това никога няма да бъде нещо, което
роботът може да имитира. Разбира се,
технологията за създаване ще продължи да
улеснява живота ни като дизайнери, но
машина никога не би могла да замести
опитен графичен дизайнер.

Милиони работници по света
са изложени на риск да бъдат
заменени от роботи в рамките на
15 години, твърдят проучвания.
Това е демотивираща новина за
мнозина, но ако научиш нещо,
което машините никога не биха
могли да направят, то твоята
кариера и сигурност ще бъдат
защитени.

2. ДИЗАЙНЪТ И БРАНДИНГЪТ СА ОТ ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ ДНЕС

В днешно време, ролята, която дизайнът и
брандингът заемат е основна и ключова за
успешното развитие на множество компании.
Необходимостта от създаване на визуализации,
които ще привлекат и спечелят тази трудна
група от потребители, гарантира, че дизайнът
ще продължава да се третира с уважението,
което заслужава. Работа като дизайнер ще ти
помогне да спечелиш сърцата и умовете на
богато разнообразие от хора чрез творчеството
си. Звучи обещаващо, нали?

3. РАБОТАТА КАТО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН МОЖЕ ДА БЪДЕ
ДИСТАНЦИОННА

Ако притежаваш приключенски характер и
искаш да си осигуриш работа в чужбина, или
такава, която не познава ограничения откъм
локация, струва си да отбележим, че
графичният дизайн е търсен навсякъде. В
Австралия, например, това е професия, която
дава добър шанс да получиш квалифицирана
виза. Ако пък си от типа хора, които обичат
често да сменят своята локация, то
графичният дизайн е перфектен избор. С
такава професия можеш свободно да
пътуваш и да твориш от избрано от теб място
докато се наслаждаваш на пътуването.

4. ВСЕКИ ДЕН ЩЕ РЕШАВАШ ПРОБЛЕМИ
Според научни открития, мозъкът достига своя пик между 16-25 години и
тогава когнитивното функциониране намалява. Добрата новина е, че
можем да обучим нашия мозък да работи по-добре. В края на краищата
това
е
мускул
и
следователно
се
нуждае
от
редовни
упражнения. Интересно е да научим, че графичният дизайн прави мозъка
много активен. С решаването на проблеми всеки ден, гарантира
развитието на умствения капацитет. Ако искаш да поддържаш мозъка си
силен, здрав и може би и по-креативно настроен, графичният дизайн може
да е от полза.

5. ПО-ЛЕСНО Е ОТ ВСЯКОГА ДА ПРОЕКТИРАШ ЗА СЕБЕ СИ
Достъпът до технологията е по-лесен и евтин от всякога преди. Интернет предлага
богатство от вдъхновение и непрекъснато обучение. Като графичен дизайнер можеш да
получиш обратна връзка в рамките на няколко секунди като споделиш своята работа онлайн.
Никога не е било по-добро и подходящо време да проектираш за себе си. Ентусиасти дори
могат да започнат свой собствен бизнес и да продават свои поздравителни картички, ако
това е тяхната мечта. Няма бариери и единственото, което може да те спре е липсата на
умения или опит. Вероятно е след като станеш графичен дизайнер да откриеш, че новите ти
умения намират приложение и в много други части от живота ти. Можеш да увеличиш
многократно креативността си, след като развиеш око за оформления, симетрия, решетки и
линии.

