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ЕДНА ИСТОРИЯ В СНИМКИ 
 

Фотоконкурс на тема „История и археология” 

 

В рамките на проекта "Нощ на учените 2007", финансиран от Европейската комисия, 

който тази година е посветен на историята и археологията, ”Клуб Млади Таланти" 

организира фотоконкурс на тема “Една история в снимки”. 

Целта на конкурса е да се покаже богатото наследство на България, непознати 

архитектурни и културни паметници, както и да провокира интереса на младите хора 

към науката и българската история. 

 

Описание  

Конкурсът ще протече в два етапа. Първият ще се проведе от 15.VI.2007 до 5.IX.2007. 

Всички, които желаят да участват в конкурса трябва да качват снимките си за гласуване 

на сайта на “Клуб Млади Таланти” ( http://www.cys.bg/gallery ). След тази дата ще има 

15 дни за гласуване.  

Във втория етап ще участват фотографиите, класирали се на първите 50 места. 

Авторите на тези снимки трябва да изпратят своите снимки в резолюция, покриваща 

нормите за печат при размер 20х30 см (минимум 150 ppi, или 1754х1240 пиксела). Ако 

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

ще участва следващата в подреждането. Жури ще определи 25 фотографии, които ще 

участват в специална изложба по време на “Нощта на учените” на 28. IX. 2007. Най-

добрите снимки ще бъдат наградени.  

 

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 заснетия обект.  
 Фотографиите трябва да са на по-непознати за широката публика обекти, 

свързани с историята, традициите и фолклора на България.  
 Снимките да са заснети през 2007 г. и да не са участвали в други конкурси преди 

това; 
 Желателно е фотографиите да не са манипулирани. Допускат се корекции 

свързани с цветност, контраст, острота и други основни настройки на 
изображението; 

 Всеки кандидат може да участва с неограничен брой снимки. 
 

Организаторите и партньорите по прооекта могат да участват със свои снимки, но няма да 

бъдат класирани. 

Всички предоставени снимки ще бъдат използвани изключително и само в рамките на 

европейския проект „Нощ на учените 2007”.  
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