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Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“ - NOVA 
№ 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Софийска фотографска школа – Изкуство отвъд ограниченията 

Произход на добрата практика: Фотографът Мирослав Маринов, който създава 
компанията заедно с колегата си Тодор Василев през януари 2013 г., България.  

Сектор: Аудио-визуални изкуства 

Вид бизнес: Образователна институция; ПОО; частен сектор   

 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

През януари 2013 г., след 15 години работа в туристическата индустрия, Мирослав Маринов 
напуска мениджърската си позиция в голяма туристическа агенция и превръща 
дългогодишното си хоби - фотографията - в професия. Заедно с приятеля си Тодор Василев 
той основава първото фотостудио Station 45 Photography, а няколко месеца по-късно и 
Софийската фотографска школа 

 
Снимка: https://pixabay.com 

https://pixabay.com/
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Фотографското му пътешествие започва във връзка с многобройните му пътувания. 
Понастоящем работи като търговски фотограф, като същевременно работи и по множество 
лични проекти.  

След като създават студиото за комерсиална фотография и в процеса на работата си, 
Мирослав и Тодор осъзнават, че много хора искат и се нуждаят от специално обучение по 
фотография - нещо, което са правили за забавление със своите близки и приятели. Така се 
ражда идеята за Софийска фотографска школа - център за обучение по фотография, където 
всичко се случва по модерен и интересен начин, а учениците, освен полезни знания, 
получават и интересно преживяване в рамките на курса, в който са се записали.  

В момента портфолиото на Софийска фотографска школа се състои от курсове по 
фотография, практически семинари по фотография и фотографски екскурзии. СФС предлага 
курсове като "Въведение във фотографията", "Портретна фотография", "Фотография на 
открито", "Психология на фотографията" и практически работилници "Кулинарна 
фотография", "Интериорна фотография", "Будоарна фотография", "Timelapse фотография" 
и др. Досега те са организирали и няколко образователни фотографски пътувания до 
Индонезия, Тайланд, Гърция и България.   

 
Снимка: https://pixabay.com 

Неотдавна СФШ започна да организира и фотостудиа за деца на възраст 7-13 години, като 
целта е не само да потопи децата в необятния свят на фотографията, но и да ги научи как 

https://pixabay.com/
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да бъдат в безопасност, когато публикуват снимки в интернет и социалните мрежи, и как 
да споделят, ако нещо ги притеснява. Семинарите се организират основно през лятната 
ваканция и се водят от детски и юношески психолог, консултант по семейна и арт терапия 
с богат опит в терапевтичната работа с деца. 

Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Както много други предприятия и образователни центрове, работата и услугите на 
Софийската фотографска школа бяха сериозно засегнати от обявеното през март 2020 г. 
извънредно положение в страната заради световната пандемия Covid-19. Всички курсове 
по фотография бяха отменени и дори сега, почти две години по-късно, основателите 
продължават да се борят да продължат работата си въпреки всички трудности и да се 
адаптират към постоянно променящите се ограничителни мерки на национално ниво. 

Един от любимите девизи на основателя на СФШ, Мирослав, е: "Най-важното нещо за 
всеки, който се занимава с фотография, е да продължи да снима, независимо от 
обстоятелствата." Когато на 13 март 2020 г. е обявено първото блокиране, той веднага 
решава да не спира да работи, а просто да намери начин да продължи да организира 
курсовете, дори и по дистанционен начин. Така всички курсове бяха преместени в онлайн 
среда, когато това беше възможно, но Мирослав е убеден, че има още какво да направи. 
Така той реши да започне да излъчва лекции по фотография, използвайки каналите на SPS 
във Facebook и YouTube, напълно безплатно, достъпни за всеки, който се интересува.  

Само шест дни след блокирането, на 19 март 2020 г., е излъчен първият епизод от 
безплатните уроци по фотография, на живо във Facebook и YouTube, на тема "Кратка 
история на фотографията. Какви са събитията, които са дали възможност на фотографията 
да се превърне в толкова популярно занимание". Видеото продължава малко повече от час 
и има повече от 5000 зрители.  

Наред с лекциите с теоретичен материал онлайн уроците по фотография включват и други 
разнообразни дейности и семинари, например: фотоконкурси с различни теми - 
художествена фотография, фотография на открито, залези, природа, домашни любимци; 
обработка на снимки на живо - използване на различни софтуери за обработка на снимки, 
изпратени от зрителите, и обясняване как могат да се използват функциите; обсъждане на 
снимки, изпратени от зрителите - силни и слаби страни, подобрения на техниката; сесии за 
контрол на качеството; бързи 5-минутни видео-съвети и др.   

Условия за иновативност и успех  

В началото безплатните онлайн предавания на живо с лекции, посветени на фотографията, 
бяха планирани като забавен начин за основателя на Софийската фотографска школа да 
инвестира времето, прекарано вкъщи, в нещо полезно както за него, така и за компанията 



 

4 
 

му. С първите няколко лекции, които завладяха много зрители пред екраните, той осъзнава 
колко много хора също искат да използват времето си, за да подобрят уменията си по 
лесен, забавен и вълнуващ начин. Започва да планира лекциите да се излъчват в удобно 
време - от 18:30 до 19:00 часа както през работните дни, така и през почивните дни. Освен 
че се излъчват на живо, лекциите се записват и се качват в официалния канал на СФШ в 
YouTube, за да може всеки да ги гледа по-късно.  

В началото на всяка седмица се създава събитие във Facebook, представят се темите, които 
ще се обсъждат през седмицата, а също така се проверява колко души ще проявят интерес 
да присъстват. През първите седмици и месеци лекциите се провеждат 4 пъти седмично - 
в четвъртък, петък и през уикенда. В днешно време, когато мерките не са толкова строги и 
някои занятия могат да се провеждат лично, онлайн лекциите се организират 1-2 пъти 
седмично.  

 
Снимка: https://pixabay.com  

По време на всеки урок има постоянна връзка със зрителите, те имат възможност да 
коментират и да задават въпроси в секцията за коментари във Facebook и YouTube, а 
лекторите се опитват да отговорят на всички тях в края на урока. Много пъти зрителите са 
помолени да предложат теми за следващите лекции, за които им е най-интересно да се 
говори и да научат повече.  

https://pixabay.com/
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Каналът на СФШ в YouTube има много абонати и повече от 200 полезни видеоклипа, 
разделени в отделни плейлисти. 

Източници: https://sofia-photography.bg/   

 

Въпроси за размисъл 

1. Как една компания/образователна институция в сферата на изкуствата може да 

оцелее по време на пандемия? 

2. Как могат да се предлагат курсове по ПОО в онлайн формат? Какви 

инструменти/оборудване са необходими за това?  

3. Дали всички курсове/услуги в областта на ПОО са подходящи за предоставяне в 

онлайн формат? 

 

Тази добра практика е подготвена от Сдружение „Знам и мога“.  

 

 

 

https://sofia-photography.bg/

