
 

 
 
 
Център за неформално образование и културна дейност Алос  
в партньорство с ONE DESIGN WEEK  
 
 
 
 

ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
на тема 

 

СЪВРЕМЕННИЯТ НОМАД 
 
за създаване на художествени проекти в областта на визуалните изкуства и дизайна  
 
 
Обхват: Участници в конкурса могат да бъдат ученици от 8 до 12 клас в училищата по 
изкуствата към Министерство на културата на РБ.  
 
Концепция:  
Всички сме номади. Днес, въоръжени с безжични компютри и телефони, ние сме 
навсякъде и по всяко време. У дома сме, щом влезем в световната мрежа. Тази 
свобода ни дава импулси за непрекъснато движение, за живот в постоянна готовност 
за преместване – ново жилище, нов град, нова държава... нов континент. Този 
номадски живот се отразява на начина, по който изглеждат домовете и работните ни 
места, на храната, която консумираме, на социалните ни контакти и средствата за 
комуникация, на начина, по който се придвижваме и почиваме. 
Новите условия и потребности налагат нови концепции за предмети, услуги и 
пространства.  
Номадството дава облик на целия ни живот, променя статуквото в бизнеса, 
политиката, медиите и въобще начина, по който функционира съвременното 
общество.  

От манифеста на ONE DESIGN WEEK 2014 
 

 
Награден фонд:  

• Парична награда:  
Първо място - 500 лв.  
Второ място - 250 лв.  
Трето място - 100 лв.  
 

• Посещение на ONE DESIGN WEEK 2014 в Пловдив (организаторите поемат 
пътните разходи, нощувки за 3 дни и безплатен достъп до платените събития в 
рамките на форума) 

 



 

Изисквания към конкурсните творби: 
1. Проектите могат да бъдат във всички сфери на визуалните изкуства и дизайна: 
 рекламен, промишлен и интериорен дизайн, живопис, графика, скулптура, 
декоративно-приложни изкуства, дигитална фотография и др. 
2. Проектите да са авторски, оригинални, атрактивно представени. 
3. Недопустимо е вмъкването на готови композиции и елементи, които са предмет на 

чужда интелектуална собственост; 
4. Приемат се до три проекта от участник. 
5. Проектите да бъдат представени в дигитален формат с размер 50 х70 см, в 

подходящи за печат резолюция: 300 dpi, цвят - RGB,  формат - PDF, JPG. 
7. Файловете с проектите да бъдат именувани с името на участника 
6. В допълнителен текстов файл да бъдат посочени името и фамилията на участника, 

училището, специалността, класа и телефон за обратна връзка. 
 

Срок за представяне на проектите: 26 май 2014 г.  
 
След подбор на жури от представители на бизнеса и академичната общност 
ще  се обявяват първо, второ  и трето място. 
Изложба на селектирани проекти ще бъде представена в Балабановата къща рамките 

на ONE DESIGN WEEK 2014 - Пловдив (23-29 юни 2014)  
Всички участници ще получат сертификат за участие   
 
 
Проектите да се изпращат като прикачени файлове на ел. поща: 
rmarinova@alosbg.com  

Ако големината на файловете надхвърля лимита на изходящата поща, моля 
използвайте транспортен сървър dox.bg 

След приемане на проекта, кандидатите ще получат входящ номер на 
електронна поща. 

 

За въпроси и допълнителна информация: Росица Маринова - Център за 
неформално образование и културна дейност Алос, тел. 0876300875, ел. поща: 
rmarinova@alosbg.com  

 

www.alosbg.com 

 

 
Конкурсът се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“  

в рамките на Национално изложение на художествените училища СЕКТОР АРТ  
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