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ФОРУМ ЗА ТРИИЗМЕРНА И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – 

VISION. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА АРТИСТИЧНИТЕ СРЕДИ, 

ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНДУСТРИЯТА 

Светослав Ангелов Косев, Атанас Димитров Марков 

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико 

Търново, България 

FORUM OF THREE-DIMENSIONAL AND COMPUTER GRAPHICS – 

VISION. THE INTERSECTION POINT OF ARTISTIC CIRCLES, 

EDUCATION AND INDUSTRY 

Svetoslav Angelov Kossev, Atanas Dimitrov Markov 

University of Veliko Tarnovo “St. St. Cyril and Methodius”, Veliko 

Tarnovo, Bulgaria 

Abstract: 3D Graphics Forum - VISION is an annual 

edition for 3D and Computer Graphics (CGI). It has been held 

since 2004 and is a unique project for the Bulgarian scientific 

and artistic scene. The forum is a working link between educa-

tion, the activities of NGOs and business representatives, cre-

ating a synthesis and dialogue which provides a broader range 

of ideas across society. The mode, “Forum”, we consider to be 

most beneficial in attracting groups of stakeholders to achieve 

more direct business access to the education and the special-

ists generated by it. And vice versa, education is “see how the 

land lies” to the processes taking place in this dynamic indus-

try, which is experiencing constant “hunger” for specialists. 

There are some conclusions in the article, resulted from the 

experience gained in organizing eleven VISION editions of the 

last 14 years have been made. 

Keywords: Forum, Three-dimensional Graphics, Com-

puter Graphics, VISION, 3D, CGI, Art, Education, Industry, 

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo 

 

Резюме: Форум за тримерна графика – VISION е 

ежегодно провеждащо се издание за 3D и компютърна  

графика (CGI). То се провежда от 2004 година и е уника-

лен за българската научно изследователска и художест-
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вено творческа сцена проект. Форумът е работеща връз-

ка между образованието, дейността на неправителстве-

ните организации и представители на бизнеса, като това 

поражда синтез и диалог, който подсигурява по-широк 

кръг на разпространение на идеите сред обществото. Та-

зи форма – „Форум“ считаме за най-ползотворна при 

привличането на групи от заинтересовани за постигане 

на по-директен достъп на бизнеса до образованието и 

кадрите генерирани от него. И обратното – образовани-

ето „сверява часовника си“ с процесите протичащи в та-

зи така динамична индустрия, която изпитва постоянен 

„глад“ за кадри. В статията са направени няколко зак-

лючения от натрупания опит при организирането на еди-

надесет издания на VISION за последните 14 години. 

Ключови думи: Форум, Тримерна графика, Компю-

търна  графика, VISION, 3D, CGI, Изкуство, Образование, 

Индустрия, Великотърновски университет „Св. св. Кирил 

и Методий“ 

Форум за триизмерна графика –VISION е ежегодно провеждащо 

се издание за 3D и компютърна  графика (CGI) организирано с подк-

репата на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. 

То се провежда от 2004 година и е уникален за българската научноиз-

следователска и художественотворческа сцена проект, който в своето 

развитие предполага набирането на все по голям потенциал. Форумът 

е работеща връзка между образованието, дейността на неправителст-

вените организации и представители на бизнеса, като това поражда 

синтез и диалог, който подсигурява по-широк кръг на разпростране-

ние на идеите сред обществото. 

В световен мащаб интересът към компютърната графика и инте-

рактивните техники ежегодно нараства и отдавна е навлязъл в науч-

ните среди. Пионер в организирането на такива събития е ACM 

SIGGRAPH (Association for Computing Machinery's - Special Interest 

Group on Computer Graphics and Interactive Techniques). Още през 1969 

г. група учени от Университета „Браун“ успяват да убедят  ACM  за 

обособяването на специална група по интереси в областта на компю-

търната графика и интерактивните техники. Малко по-късно през 1974 

г. се организира първата годишна конференция на тази група на която 

присъстват приблизително 600 човека. Това в момента е и най-



Forum of Three-Dimensional and Computer Graphics – VISION. The Intersection Point of Artistic Circles, 

Education and Industry 
61 

Форум за триизмерна и компютърна графика – VISION. Пресечна точка на артистичните среди, 

образованието и индустрията 
 
 

влиятелният форум в света в тази област, на който присъстват десетки 

хиляди компютърни специалисти. ACM SIGGRAPH вече организира 

две годишни конференции (SIGGRAPH и от 2008 г. SIGGRAPH Asia) 

и поддържа дейности през цялата година. Популярно събитие е и 

Eurographics - конференция на Европейската асоциация за компютър-

на графика. Това е уникална платформа за хората занимаващи се в об-

ластта на компютърната графика, която показва най-новите техники в 

практиката и в образованието, както и изследването на нови тенден-

ции и идеи. Друга конференция Computer Graphics International (CGI) 

е сред най-старите международни конференции по компютърна гра-

фика в света. Изследователи от целия свят са поканени да споделят 

своя опит и постижения в различни области, като компютърна графи-

ка и взаимодействие човек-компютър. Конференциите се провеждат 

на различни места по света, като Япония, Гърция, Франция и Австра-

лия. Организирана е от Computer Graphics Society и Nanyang 

Technological University of Singapore (NTU). 

Съществуват десетки събития като: Eurographics, SCCG, 

GraphiCon, VISIGRAPP, Graphics Interface (GI), High-Performance 

Graphics, Pacific Graphics, IEEE VIS, ArtsIT и др., но нищо което да е 

достъпно за родните професионалисти занимаващи се с проблемите на 

3D и CGI графиката. 

VISION е първия национален offline форум за триизмерна гра-

фика в България и Балканския регион и използването й като изразно 

средство в изкуството, рекламата, мултимедията и филмовата продук-

ция. Провеждането му е ежегодно и се състои в старата столица на 

България - Велико Търново. Първоначалната идея за VISION се заро-

ди в изнесените срещи на онлайн форум 3D.bg през 2003 г., които то-

гава се провеждаха периодично по едно и също време в различни гра-

дове в България. Обикновено на трети декември, поради съвпадението 

на цифрата 3 и първата буква на месец декември (3D). За основен ор-

ганизатор и „баща“ на форума може да се посочи доц. д-р Светослав 

Косев, преподавател в катедра „Графичен дизайн и визуални комуни-

кации“ на Факултет по изобразително изкуство към ВТУ. Той като 

преподавател по дисциплини свързани с 3D моделиране и проектира-

не и въобще изкушен от 3D и CGI графиката е „двигателя“ на това съ-

битие. През всички поредни години провеждането на форума се из-
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вършва с изключителната подкрепа на Великотърновски университет. 

През 2006 г. проектът VISION беше подкрепен и от РРЦК “ФабриКа-

та”, респективно от швейцарската културна програма. 

 

Фигура 1. Банер на VISION – Представен от Михаил Греули 2018 със съпътс-

тваща лекция за стъпките и техниките с които е създаден. 

Форумът за триизмерна графика VISION има за цел да събере 

работещите в областта на триизмерната графика, а именно – професи-

онални художници, компютърни специалисти, преподаватели, студен-

ти, ученици и любители от една страна и фирми разработчици на соф-

туерни продукти, презентации на реализирани проекти в различните 

области на приложение на 3D. Подпомагане реализацията на младите 

артисти, посредством насърчаване на желанието им за професионална 

квалификация и израстване също е в проблематиката на VISION. От 

2014 година форумът разшири своя обхват, като освен за триизмерна 

графика, бяха включени теми свързани с рисуването на персонажи и 

обкръжаваща среда, разработване на настолни игри и др. Резултатите, 

които постигаме  от провеждане на Форума за триизмерна графика 

VISION, са създаване на мрежа от хора, работещи и творящи в об-

ластта на триизмерната графика, формиране у обществеността на раз-

биране за 3D графиката като изразно средство на изкуството, форми-

рането на по-високи художествени критерии, стимул за младите твор-

ци за създаване на нови произведения чрез задоволяване на потреб-
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ността им от изява пред публика. Форумът създава предпоставки за 

работата с високи технологии в учебния процес на Великотърновски 

университет, като същевременно увеличава интереса към триизмерна-

та графика, високите технологии, графичния дизайн и изобразително-

то изкуство. Чрез обогатяването на фонда със специализирани наглед-

ни материали и информационни ресурси се подсигурява повишаване-

то нивото на квалификацията на студентския и преподавателски със-

тав, навлязъл в материята на триизмерната и компютърна графика. 

Присъствието на лектори от различни области на използването на 3D 

и CGI графиката, допринася за прекия обмен на информация, както и 

контакти между работодателите в съответните области и проявяващи-

те интерес към бъдещата реализация в тях. Посещението на водещи 

студия в областта на триизмерната и компютърна графика в световен 

мащаб, осигуряват необходимата информация за тенденциите и разви-

тието в тази област. Това от своя страна дава солидна основа за внед-

ряването на дисциплини свързани с 3D и компютърна графика в учеб-

ния процес.  

  

Фигура 2. Лекция на форум VISION 2018 

Едни от най-популярните участници са световния лидер в об-

ластта на компютърната графика Chaos Group. Те създават техноло-

гии, които помагат на артисти и дизайнери да създават фотореалис-

тични изображения и анимация при проектиране на телевизионни и 

игрални филми. Софтуерът им за рендиране и симулиране V-Ray се 

използва ежедневно от водещи студия, архитектурни фирми, реклам-

ни агенции и компании за визуални ефекти по целия свят. Други не 

по-малко известни участници са гейм студиото Ubisoft Sofia. Те рабо-

тят в една от най-динамичните и взискателни индустрии в света като 
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непрекъснато развиват знанията и опита си, за да задоволят и надх-

върлят очакванията на играчите. 

Цветомир Георгиев, концептуален артист в областта на филмо-

вата продукция е друг от популярните участници. Той е част от екипа 

на американския дизайнер Аарън Симс, създал моделите на редица 

холивудски създания. Георгиев прави триизмерните модели за Холи-

вуд на злите десептикони от “Трансформърс 3”, Гущера от “Неверо-

ятният Спайдърмен”, Горгона Медуза от “Сблъсъкът на титаните” и 

любимите на няколко поколения костенурки нинджа. И още един 

концептуален артист, Alfonso de la Torre с голям опит във филмовата 

индустрия е споделял своя опит с аудиторията на VISION. Той специ-

ализира в създаването на създания/персонажи, но може да прави поч-

ти всичко. Негови концептуални дизайни може да открием в продук-

ции като: „Percy Jackson: Sea of Monsters“, „Star Trek: Into Darkness“, 

„Men in Black 2“, „Men in Black 3“ и др. Може да споменем още 

„BUBU studio“, „GROZEN ent.“, „Trint LTD“, „Wilhelm Ogterop“, 

“Tornado Studios” и още десетки представители на собствени или 

фирмени проекти. 

През реализираните единадесет издания на VISION са минали, 

както големи и световно известни лектори и демонстратори, така и 

частни лица, малки екипи от 2-3 човека и чуждестранни лектори. 

Всички ги свързва ангажираността към 3D и компютърната графика и 

за разлика от многото академични конференции или платени уъркшо-

пове, всички са отворени и готови да споделят опита си и да дадат 

практически съвет независимо дали става въпрос за конкретни техни-

ки, концепции за лични проекти, образователни промени или големи 

корпоративни проекти. Уникалното във форум VISION е това, че той 

е изцяло отворен за участниците. Те не са ограничени от високи такси 

или от необосновано висок стил на изнесените лекции. Всичко това 

прави възможно да се съберат представители на бизнеса, работещи 

професионалисти, фрийлансъри, 3D и CGI артисти, преподаватели, 

учащи се и др.  в една ползотворна работна среда в която намират об-

щите интереси и споделят проблемите на бранша от различни гледни 

точки. Лекторите открито споделят етапите през които са минали не-

зависимо дали става въпрос за постигане на конкретна техника или 

стъпките за професионалното им израстване. Именно затова е и дъл-

готрайния успех на този форум, който се потвърждава от желанието 
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на участниците, събитието да се провежда ежегодно въпреки труднос-

тите при организирането му. Именно тази форма – „Форум“ считаме 

за най-ползотворна при привличането на групи от заинтересовани за 

постигане на по-директен достъп на бизнеса до образованието и кад-

рите генерирани от него. И обратното – образованието „сверява ча-

совника си“ с процесите протичащи в тази така динамична индустрия, 

която изпитва постоянен „глад“ за кадри. Актуална информация за 

последното издание на форума, както и архив на всички предходни, 

може да бъде намерен на сайта на събитието http://www.3d-vision.org 

 

Фигура 4. Автографи след лекция на форум VISION 2018 

Развитието на VISION се концентрира към разширяване кръга в 

посока на представяне на артисти, артистична продукция и произве-

дения на изкуството. Това може да се осъществи като мащабен фести-

вал на съвременното изкуство, в който основна тема ще бъде трииз-

мерното. Триизмерното като цялостна естетическа платформа за син-

тез между компютърно генерираната и реална среда, между реално и 

дигитално моделиран обект. Същевременно се запазва отворения под-

ход към лектори и участници във Форума. Запазват се и добрите прак-

тики за неформални срещи при които максимално се доближават до-

пирните точки на индустрията, търсещите реализация и образованието 

в областта на 3D и компютърната графика. 

Може да направим няколко заключения от натрупания опит при 

организирането на единадесет издания на VISION за последните 14 
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години. Първо – има недостатъчно подготвени кадри и образователна-

та система не предоставя обучение в достатъчна степен в областта на 

3D и CGI. Има ясна необходимост от легитимирането на тези области 

в компютърната графика като самостоятелни и презентирането им ка-

то възможност за професионално и творческо израстване. Второ – 

формата на общуване между всички заинтересувани участници не 

трябва да е на прекалено висок академичен стил. В същото време 

трябва да се демонстрира висок професионализъм подкрепен с прак-

тически умения. Научна конференция би „уплашила“ начинаещите и 

професионалистите, които намират тази форма за „загубено време“. 

Същевременно онлайн сбирки и коментари във форуми не се приемат 

на сериозно,  не водят до ползотворни диалози и не могат да събират 

участници с различен опит и с различна степен на професионализъм в 

обща дискусия. VISION е едно от малкото събития в страната, което е 

едновременно актуално с развитието на техниката и изкуството и съ-

щевременно е без комерсиални цели. Не на последно място организи-

рането на повече такива събития би сближило потребителите на кадри 

и образованието, но за целта, бизнеса трябва да указва по-голяма под-

крепа в провеждането им и да участва по-активно при презентирането. 
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