
ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС „ПОСОКИ“ 2020 Г. 

 

15 ГОДИНИ ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ 

КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

 

Фотографският конкурс с тема „Посоки“, организиран от Държавен културен 
институт към министъра на външните работи по случай 15-годишнината от създаването 
му, е отворен за всички любители на фотографията, без ограничения във възрастта и 
професионалния опит. Конкурсът има за цел да селектира и покаже уникални 
изображения, заснети в цял свят, които пряко или непряко отразяват темите за 
глобализацията, идентичността, междукултурния диалог и толерантността между 
различните нации. 

Журито на конкурса ще отличи снимки, които са въздействащи, изработени с 
изключително качество. Очаква се те да създават визуален разказ чрез отлични 
технически и творчески умения. Идеята на конкурса „Посоки” е да разкрие образи, които 
по оригинален начин показват света около нас и да даде възможност за изява на 
фотографи, чиято работа при други обстоятелства не би могла да бъде видяна. Очаква се 
представените работи в темата „Посоки“ да покажат характерния почерк на авторите, 
избрали своята посока за творческа изява. 

Участниците могат да участват с до 3 изображения (не по малки от 1 МВ и не по-
големи от 5 МВ, JPEG формат) в следните категории: Култура и изкуства, Архитектура, 
Портрети, Градски живот и Пътувания. Снимките, участващи в конкурса, не трябва да са 
награждавани в друг конкурс, да са участвали в изложба или да са били публикувани. 

 

Изображенията да се изпращат на имейл: culturalinstitutebg.gmail.com до 12 
април 2020 г. с попълнен и подписан формуляр за участие. Изтеглете формуляра тук. 

Победителите в конкурса ще бъдат обявени през май 2020 г., а церемонията по 
връчването на отличените автори ще се състои през юни 2020 г. 

Награден фонд:  

1-ва награда -  1000 лв. 

Две поощрителни награди по 500 лв. 

От всички изпратени снимки ще бъдат избрани до 24 творби, които ще участват в 
обща пътуваща изложба с начало юни 2020 г. в галерия „Мисията“ на Държавния културен 
институт към министъра на външните работи, гр. София. 

 

Правила за участие: 

1.1 С участието си в Конкурса приемате настоящите Правила на Конкурса и Общите 
условия. 

1.2 Конкурсът е свободен за участие и е отворен за всички членове на 
обществеността. 



1.3 С участието си в Конкурса приемате и потвърждавате, че на Държавния 
културен институт към министъра на външните работи е позволено да получава Вашите 
регистрационни данни. Цялата лична информация ще бъде използвана от Държавния 
културен институт към министъра на външните работи в съответствие с неговата 
Политика за поверителност. 

 

2.1 Участията ще се оценяват от жури към Държавния културен институт до края 
на м. април 2020 г. 

2.2. Кратък списък от до двадесет и четири (24) фотографи ще бъде избран и обявен 
преди церемонията по награждаването, а победителите ще бъдат обявени по време на 
церемония по повод 15 години от създаването на Държавния културен институт. 

2.3 Победителите ще бъдат определени след гласуване от три-членен състав на 
жури и обявени на интернет страницата на Държавния културен институт към министъра 
на външните работи. Носителят на първата награда и поощрителните награди в Конкурса 
ще бъдат предварително уведомени по имейл. 

2.4 Решението на журито е окончателно. 

3.1. Държавният културен институт към министъра на външните работи си запазва 
правото да дисквалифицира участие, което не отговаря на следните изисквания: 

3.1.1 Вие сте единственият собственик и автор на всяка снимка. 

3.1.2 Вие имате право да предоставите Вашите изображения на Конкурса. 

3.1.3 Всяко изображение не съдържа лична информация за Вас или за друго лице 
(лица). 

3.1.4 Всеки образ не съдържа нарушаващо, заплашващо, невярно, подвеждащо, 
обидно, клеветническо, вулгарно, нецензурно или скандално съдържание. 

3.1.5 Всяко участие не съдържа материали, които биха могли да представляват или 
насърчават поведение, което би се считало за престъпление, поражда гражданска 
безотговорност или нарушава по друг начин някой закон. 

3.1.6 Всяко участие не нарушава авторските права, търговските марки, договорните 
права или други права върху интелектуална собственост на трето лице или организация, 
нито нарушава правата на личността или публичността на което и да е лице. 

3.1.7 Участия, които съдържат търговско съдържание, което промотира продукти 
или услуги, различни от тези на Държавния културен институт към министъра на 
външните работи. 

3.1.8 Образи, съдържащи екранни кредити. 

3.2 Вие се съгласявате да обезщетите изцяло Държавния културен институт към 
министъра на външните работи по отношение на всички авторски възнаграждения, такси 
и всякакви други пари, дължими на което и да е лице, поради нарушение на което и да е от 
гореизброените. 

3.3 Потвърждавате, че всеки човек, изобразен в снимката, е дал разрешение да бъде 
изобразен, както е показан. Всички използвани костюми, реквизити или други материали 



трябва да бъдат наети или взети назаем с разрешението на собственика и всички останали 
съответни разрешения трябва да бъдат получени. 

3.4 Снимките, участващи в конкурса, не трябва да са награждавани в друг конкурс, 
да са участвали в изложба или да са били публикувани. 

 

4. Непълнолетни лица не се допускат за участие в конкурса. 

5.1 Държавният културен институт към министъра на външните работи запазва 
изключителните авторски права на всички изображения, които са избрани да участват в 
изложбата, за период от 5 години. 

5.2 Всички участници се съгласяват, че всяко изображение, представено в Конкурса, 
може да бъде използвано от Държавния културен институт към министъра на външните 
работи и неговите партньори за  промоционални цели на изложбата и авторите у нас и в 
чужбина, за максимум 5 години след церемонията по награждаването през 2020 г.  

 

6. Вие се съгласявате да участвате в публични изяви, свързани с Конкурса и да 
използвате Вашето име за целите на рекламата, промоцията и публичността без 
допълнителни компенсации. 

 

7.1 Всички участници трябва да могат да предоставят изображения на участващите 
фотографии с висока резолюция (300dpi), подходящи за печат в медии и изложбата. 

7.2 Всички разходи за отпечатването на снимките за финалната изложба ще бъдат 
поети от Държавния културен институт към министъра на външните работи. 

7.3. Изложбата „Посоки“ става част от пътуващите изложби на института, 
реализирана по повод 15 години от създаването му 

 


