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К А Л ЕН Д А Р :

Краен срок: 26 април 2015 г.
Журиране: 29 април 2015 г.
Откриване на изложбата и награждаване:
месец юни 2015 г. през Месец на Фотографията 2015 г.
Връщане на неприетите творби: 01.08 - 30.09 2015 г.

Адрес за получаване на творбите:
„Национално Сдружение ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ Янка 
Кюркчиева“ София 1504, ул. Сан Стефано 14Б или на По-
щенска кутия 7; София 1504 
Жури: Росен Коларов (председател),
Соня Станкова, Явор Попов, Динамир Предов, Иван Коловос 
и Ангел Коцев (за възрастова група до 18 г.)

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА над 18 години

 Тема: свободна

И З И С К В А Н И Я :

Всеки автор може да представи до 4 фотографии, създадени 
през 2014/2015 година. Приемат се още два допълнителни кадъ-
ра (1 пейзаж и 1 портрет), които ще кандидатстват за селек-
цията на България за 26-то цветно биенале на FIAP 2015. Тези 
два кадъра могат да бъдат и от преди 2014 г.
Приемат се:
 фотокопия, непаспартирани с максимални размери 40 см 
по дългата страна
 файлове в 8-битов цвят, формат jpeg (мин. 3000 px по 
дългата страна и с минимум jpeg 10 компресия)
Творбите се приемат по следните начини: 
 За фотокопия: на гърба на всяка фотография авторите 
отбелязват: трите си имена, наименование на работата, го-
дина на нейното създаване, адрес за кореспонденция и телефо-
ни за контакт. Добре опаковани, фотографиите се предават 
в офиса на Сдружението или по пощата като препоръчана 
пратка без обявена стойност. 
 За файлове (записани на електронен носител, изпратен на 
адреса на Сдружението; качени в on-line формата за записване 
или изпратени по e-mail на адрес office@photoacademy.org): 
името на файла трябва да съдържа: име, презиме, фамилия, име 
на творбата (не по дълго от 15 знака), година на създаване 
(последните 2 цифри). За допълнителни кадри за цветното 
биенале на FIAP, добавете цифрата 26 в края на името.
Имената на файловете се изписват на латински, като между 
отделните компоненти се набира _ (долно тире), а не паузи.
Примери: за 4-те кадъра - Ivan_Peev_Ivanov_Svetlina_15.jpeg
   за доп. кадри - Ivan_Peev_Ivanov_Svetlina_12_26.jpeg
Данните за участие трябва да бъдат попълнени съответно и 
във формуляра за участие. Файлове, изпратени на електроннен 
носител, няма да бъдат връщани.

Н А Г РА Д И  -  Присъждат се 3 награди *

Колекция от най-добрите фотографии във възрастова група до 18г. ще бъдат изпратени като кандидатура на България за 37-то 
младежко биенале на FIAP 2015. Колекция от най-добрите фотографии в двете възрастови групи ще бъде представена в изложба 
„Фото Академика 2015“ в рамките на „Месец на Фотографията 2015“ през месец юни. Одобрените кадри след журирането оста-
ват във фонда на Сдружението. Авторите предоставят правото за публикуване на фотографиите само с цел рекламиране на 
фотоконкурса в каталог, дипляна, покана, плакат и други рекламни материали.

* Паричните награди са във вид на ваучери за левовата равностойност на фотографски стоки и услуги предоставени от нашите спонсори.

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА до 18 години

 Тема: свободна
 Два раздела: 
    Артистична фотография
    Репортажна фотография

И З И С К В А Н И Я :

Всеки автор може да представи до 4 фотографии за раздел, 
създадени през 2014/2015 година.
Приемат се:
 фотокопия, непаспартирани с размер от 20/30 см до 30/40 
см.
 файлове в 8-битов цвят, формат jpeg (мин. 3000 px по 
дългата страна и с минимум jpeg 10 компресия)
Творбите се приемат по следните начини: 
 За фотокопия: на гърба на всяка фотография авторите 
отбелязват: трите си имена, рожденната си дата (ДД_ММ_
ГГГГ), наименование на работата, година на нейното създаване, 
раздела, в който участва, учебно заведение, адрес за кореспон-
денция и телефони за контакт. Добре опаковани, фотографии-
те се предават в офиса на Сдружението или по пощата като 
препоръчана пратка без обявена стойност. 
 За файлове (записани на електронен носител, изпратен на 
адреса на Сдружението; качени в on-line формата за записване 
или изпратени по e-mail на адрес office@photoacademy.org): 
името на файла трябва да съдържа: име, презиме, фамилия, 
рожденна дата (ДД_ММ_ГГГГ), име на творбата (не по дълго 
от 15 знака), година на създаване (последните 2 цифри), раздел 
(A - за артистична фотография и R - за репортажна фотогра-
фия). Имената на файловете се изписват на латински, като 
между отделните компоненти се набира _ (долно тире), а не 
паузи. Пример: Ivan_Penev_Ivanov_01_09_1998_Svetlina_15_A.
jpeg. Данните за участие трябва да бъдат попълнени съот-
ветно и във формуляра за участие. Файлове, изпратени на елек-
троннен носител, няма да бъдат връщани.

Н А Г РА Д И :

 С финансовата подкрепа на
Министерство на Културата,
ще бъдат дадени 6 награди -
едногодишни стипендии за
учащи от учебни заведения, в
които се изучава фотография.

Д Е Б Ю Т Н А
И З Л О Ж Б А

във Фотоваканция 2015

MИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА    

MINISTRY
OF CULTURE

I   НАГРАДА
1000 лв.

и ЗЛАТЕН медал

I I  НАГРАДА
500 лв.

и СРЕБЪРЕН медал

I I I  НАГРАДА
250 лв.

и БРОНЗОВ медал

НСФА Янка Кюркчиева, обявява 1 награда „ДЕБЮТ“ и за двете възрастови групи. Условието е, че тя ще бъде 
определена на автор, които не е правил самостоятелна фотографска изложба до момента на подаване на 
фотографиите си за конкурса „Фото Академика 2015“. Наградата включва копиране на 30 бр. фотографии с 
размер 30/40 см, паспартиране, рамкиране и експониране им в дебютна изложба в рамките на „Фотовакан-
ция 2015“ през месец септември. Кандидатстващите за тази награда е необходимо да отбележат „ДЕБЮТ“ 
на гърба на фотографиите и във формуляра. Ако кандидатстват дигитално, в името на файла да допишат 
(след последния знак) латинско D предхождано от _ (долно тире) без паузи.
Примери: до18г. ( Ivan_Penev_Ivanov_01_09_1997_Svetlina_15_R_D.jpeg ); над 18г. ( Ivan_Peev_Ivanov_Svetlina_12_26_D.jpeg )

XVI Национален годишен преглед на
фотографското изкуство в България

Принт Център на 
Месец на

Фотографията


