
ОБЩИНА  СТРАЖИЦА 
ХУДОЖЕСТВЕНА  ГАЛЕРИЯ ГР.СТРАЖИЦА 

 
            
 

През 2019 година се навършват 50 години от обявяването на Стражица за град.  
В тази връзка културния календар на Стражица е тясно свързан с темата за 50 
годишнината на града. Една от дейностите на общината и Художествена галерия 
гр.Стражица в подкрепа на инициативата е организирането на  Конкурс за 
документална или художествена фотография на тема: 

 
„ СТРАЖИЦА В ЕВРОПА – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И 

БЪДЕЩЕ” 
 
   Конкурсът се организира със съдействието и подкрепата на  община Стражица. 

Снимките, отговарящи на критериите на конкурса ще бъдат включени в изложба върху  
експозиционните табла в парка пред сградата на общината по случай  празника на града 
- 15 август. 

СТАТУТ НА КОНКУРСА 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Да даде възможност за изява на творческите заложби на 
участниците, както и да провокира техния интерес свободно да интерпретират 
темата според своето собствено разбиране,  независимо дали става дума за 
обект, събитие, личност от миналото или настоящето, или за лични 
преживявания и мечти, даващи израз на връзката с родния край. Да насърчи 
участниците да изследват и отразят във фотографиите  си културното и 
историческо наследство на Стражица,  мечтите им за развитието му в бъдеще.  

 ВЪЗРАСТ: Творческото съревнование ще бъде без ограничения във възрастта. 

 КРИТЕРИИ ЗА СНИМКИ: 
- Цветна или черно-бяла фотография в цифров формат .JPEG с големина на файла 

до 5 MB 
- Към всяка снимка да бъде предоставена информация: заглавие на снимката, 

местоположение на заснемане, три имена, телефон 
- Всеки участник да се представи с не повече от 3 до 5 снимки 

 
UДопускат се следните обработки на снимката: 

- Корекция на яркост, контраст, рязкост; 
- Корекция на белия и цветния баланс на изображението; 
- Прекадриране на снимката: изрязване на част от изображението или промяна на 

ориентацията; 
- Трансформация от цветна снимка в черно-бяла 

 
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

- Отношение към темата; 
- Привлекателност и общо въздействие на изображението; 
- Композиция; 
- Творчество и оригиналност; 



- Качество на изображението 

Фотографиите трябва да са авторски. За автор на снимката ще бъде считан 
кандидатът, с чието име е подписан имейла, с който снимките са изпратени за 
конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права 
към трети лица, както и да не са публикувани до момента в интернет, в списание или 
други медии.  

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ : Фотографиите следва да бъдат изпратени или  предадени за 
участие в конкурса до 30 април 2019 година  на електронен адрес: 
42TUstrazhitsa_snimki@abv.bgU42T, artgallerystrazhitsa@abv.bg  в Изложбената зала на 
Художествена галерия Стражица или в Община Стражица - ДХД, ОДК, както и по 
пощата на адрес: гр.Стражица пк-5150;  ул.”Дончо Узунов” № 10 ; Изложбена зала за 
уредника Валентина Стойнева.  

НАГРАЖДАВАНЕ: Журито ще отличи  с награди трима участника във фотоконкурса. 
Наградите ще бъдат връчени на 9 май 2019г. по случай Денят на Европа, от 17.30 
часа в Изложбената зала гр.Стражица  

АДРЕС НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:  Община Стражица – Дирекция  „Хуманитарни 
дейности” ,e-mail :  artgallerystrazhitsa@abv.bg , strazhitsa_snimki@abv.bg 

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА : ул. „Дончо Узунов” № 10; гр.Стражица,  ПК 5150  

За допълнителни въпроси относно конкурса: e-mail :  artgallerystrazhitsa@abv.bg   

СЪХРАНЕНИЕ  НА  ЛИЧНИ  ДАННИ 
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие  

със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставени  
на трети лица. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в  
конкурса и съответното им награждаване . 
       С изпращане на творба за участие в конкурса, 
участниците автоматично декларират,че са запознати с условията на конкурса и че ги п
риемат. 
. 
Уведомяваме всички участници в конкурса, че изпращането  на 
снимките се счита от организаторите за автоматично даване на 
съгласие за публикуването им в изложбените  експозиционни табла,  
за популяризиране на събитието, публикации в печатни и електронни 
издания. 
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