
Лексикон
Разкажи нещо за себе си (примерни въпроси):
1. *Как се казваш? Георги Георгиев
2. От къде си? Хасково
3. С какво се занимаваш? С много неща 
4. Какво образование имаш? Студент съм

5.
От кога се занимаваш с 3д? 2 години

6. От кога си член на 3дбг? Малко повече от година
7. Коя е последната ти творба/

проект?
Едно апартаментче

8. Искаш ли работа в 3д? Е, че кой не иска 
9. Кои са ти любимите творби/

артисти (може и твои), които
са ти повлияли?

Нямам определени

10. От къде се вдъхновяваш
(книги, филми, музика)?

Природата

11. Занимаваш ли се с 2д? От време на време
12. Кой софтуер/ и използваш? 3ds max, Fusion, Photoshop
13.

Какви хобита имаш?
Борба

14. Какви са ти бъдещите
планове?

Не планирам толкова далеч.

15. Посочи някой насоки на тези
които искат да се занимават с
това от къде да започнат?

Всичко опира до волята и желанието.

16. Изпрати съобщение на
читателите.

Вярвайте в себе си.

Информация за картината:

* Връзка към изображението
17. Кажи ни малко за процеса си

на работа за да направиш тази
творба? (вдъхновение,
концепт, изработка)

Клиентът искаше нещо семпло и удобно.

18. Колко часа/ дни
(приблизително) за да я
направиш, а за рендване?

5 часа отне всичко



19. Kaкъв софтуер? Естествено макс 
20. Пипната ли е на фотошоп?

Относно лиценза на изображението :

21. Продава ли се? Да

22. Оригинален размер на
изображението

1200х900

23. Може ли да се използва за
списания, уеб галерии,
публични мероприятия?

Разбира се

24. А за лична употреба (десктоп
тапети, плакат)?

Не

25. Допълнителни клаузи
(лиценза го определяте Вие
създателите, така че може да
пишете каквото искате
(примерно картинката не
може да се използва в неделя
по обяд, или в сайта: и
посочвате моя сайт примерно,
или че искате само
представяне без да си давате
творбите наляво и надясно)

Да бъдат спазени авторските права. Не
желая злоупотреби.

ЗАБЕЛЕЖКА!!! АКО НЕ ПОСОЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЛИЦЕНЗА СЕ СЧИТА, ЧЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА
СПОДЕЛЯТЕ СНИМКАТА СВОБОДНО, КАТО
ПУБЛИКАТОРА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ВИ ПИШЕ,
КАТО АВТОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО.

Контакти:
25. работа в момента: На този етап ще Ви го спестя

26. *е-mail: Kokolioko123@yahoo.com

27. web:

28. Връзка за снимка

mailto:Kokolioko123@yahoo.com







