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Фотоконкурс Учените в действие 

 
В рамките на проект "Нощ на учените 2008", финансиран от Европейската 

комисия, който тази година е посветен на природните науки и в частност – на 

екологията, химията и биологията в подкрепа на устойчивото развитие, Клуб Млади 
Таланти организира фотоконкурс на тема “Учените в действие”. 

Целта на конкурса е да се покаже на широката публика естеството и динамиката 
на научната работа в България и Европа като цяло и да се илюстрират нейните 
специфични и непознати за обществото аспекти. Още по-важно, акцентът трябва да 
бъде поставен върху самия учен като професионалист в ролята си на преподавател и 
изследовател, като откривател – в лабораторията или на терена, като ментор – със 
своите студенти или на научна среща; мобилният учен – ученият на път, със свои 

колеги от други страни, в световни научни центрове и т.н. 
 
Конкурсът не поставя ограничния за образа на учения, приветстват се всякакви 

идеи, но важното е фотографиите да представят на широката публика характерни или 
скрити аспекти от научното ежедневие. 

 
Конкурсът ще протече в два етапа: 

Първият ще се проведе от 20.06.2008 г. до 01.09.2008 г. Всички, които желаят да 
участват в конкурса, трябва да публикуват снимките си за гласуване на сайта на “Клуб 
Млади Таланти” (http://www.cys.bg/gallery). След 01.09.2008 г ще има 15 дни за 
гласуване. 
 
Във втория етап ще участват фотографиите, класирали се на първите 50 места. 

Авторите ще бъдат поканени да изпратят своите снимки в резолюция, покриваща 

нормите за печат при размер 20х30 см (минимум 150 ppi, или 1754х1240 пиксела).1 
Жури ще определи 30 фотографии, които ще участват в специална изложба в 
Националния дворец на културата, която ще се открие в “Нощта на учените” на 26 
септември т.г. Най-добрите снимки ще бъдат наградени с парични и/или предметни 
награди. 
 
Условия за кандидатстване 

 Участниците да са на възраст до 26 години; 

 Снимките трябва да са съобразени с темата и да са придружени с кратко 
описание или любопитен факт за заснетата композиция. 

 Снимките да са заснети през 2008 г. и да не са участвали в други конкурси.  
 Всеки кандидат може да участва с до 10 снимки. 

 Да бъде упомената техниката (апарат, обектив, филтри, допълнителни 
аксесоари), с която са заснети фотографиите в придружаващ текст; 

 Снимките не трябва да са манипулирани. Допускат се основни корекции на 
контраст и цветност. Не се допуска премахване или добавяне на елементи във 
фотографията; 

 Кандидатите притежават и са съгласни да предоставят авторските си права 

върху снимките за целите на проекта. 

                                                             
1 Ако някой пропусне да направи това, снимката ще бъде дисквалифицирана и на нейно място ще участва 

следващата в подреждането. 
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