
                    Учебна работилница Европа 

 

 

Ако обичаш да снимаш 

Ако обичаш да ходиш пеша 

Ако се гордееш със своето населено място 

Ако се чувстваш европеец 

Ако те интересува приносът на ЕС за средата, в която живееш 

  
 

ТОЗИ ФОТОМАРАТОН Е ЗА ТЕБ! 
 

В рамките на проект „Демокрация в криза? 30 години след обединението - МОЯТА ЕВРОПА - 

оформяне демократично и солидарно бъдещето на Европа“  

по програма „Европа за гражданите“, мярка „Европейска памет за миналото“ 

 

Сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен обявява 

конкурс за фотоси/колажи на тема: 
 

„Моята Европа“ - в моя град и в моята страна“ 
 

Защо фотомаратон 

Фотомаратонът буквално означава, че можете да снимате, като извървите няколко километра през 

града (маратонът обикновено е 42 км). 

 

Какво? Цел на конкурса 

Да направи ЕВРОПА видима във всеки град 

- От една страна снимките да показват местата за копнеж и съзерцание: любими места в моя 

град, обекти или сцени, които оценявате положително и за които бихте искали да 

„разкажете“ със снимки; 

- От друга страна, да се създадат снимки, които показват „Европа в моя град“: например 

входа на града; списъкът с имената на побратимените градове; табели за възстановени или 

изградени обекти с природно, културно, религиозно или историческо значение и проведени 

събития, реализирани с европейски средства; европейското знаме; 

- Но и снимки, които посочват и адресират предизвикателствата на Европа: например 

графити или лозунги върху фасади и на други места; теми като климатични промени, 

жизнено пространство, доходи, земеделие, мир и солидарност, единство и проблеми във 

връзка с пандемията от COVID-19. 

 

Кой? Допустими участници: Няма ограничения за възраст, само долна граница от 12 години 

Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи: 

- От 12 до 18 години; 

- От 19 до 30 години; 

- Над 30 години. 

 

Как? Изисквания: 



- Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотоконкурса; 

- Фотографиите могат да бъдат цветни или черно-бели; 

- Да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от 

кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака; 

- Големината на изображението да бъде нe по-малка от 1700 пиксела и не по-голяма от 4000 

пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 140 

dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 5 MB. Всеки автор трябва да може при 

поискване да предостави изходен файл (снимка в оригинален вид и размер); 

- Допускат се САМО следните допълнителни обработки на снимката: 

o обработка на яркост и контраст; 

o изостряне на изображението; 

o прекадриране на снимката. 

- Не се допускат фотоколажи и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат 

допълнително прибавени надписи и графики.  

 

Краен срок за изпращане: 30 април 2021 г. 

 

Фотосите и колажите изпращайте в електронен вид на адрес: lernwerkstatt.eu@gmail.com 

 

Творбите трябва да бъдат подписани с трите имена на автора, с посочени населено място и 

възраст, за ученици - училището и класа, или център/кръжок/клуб и имената на 

ръководителя, за студенти - висшето училище, специалност, курс, населено място, за 

останалите участници – трите имена, възраст и професия. 

За всички – телефон за връзка. 

В съдържанието на имейла като „Тема“ да е посочено: „За фотомаратона“, а като текст да 

бъдат написани отново имената на участника, откъде е, телефон и имейл адрес за обратна 

връзка. 

 

Класираните на първите 3 места в трите възрастови групи ще получат награди: смарт 

часовници, дигитални гривни, хендсфри сушалки, външни батерии. 

Най-добрите творби ще бъдат публикувани в интернет страницата на сдружение „Учебна 

работилница Европа“ - http://lernwerkstatt-bg.eu/ и в сайта на проекта – www.demokrise.eu 

Всички творби ще бъдат показани на изложба в галерия „Илия Бешков“, Плевен през м.май или 

юни, а класираните на първите места и най-оригиналните фотоси и фотоколажи и по време на 

международната среща по проекта, която ще се проведе в Йена, Германия през 

октомври/ноември 2021 г. 

Победителите ще бъдат обявени и наградени в рамките на панелна дискусия с представители от 

обществото и политиката по време на изложбата в ХГ „Илия Бешков“.  Ако събитието се проведе 

онлайн, отличените в конкурса ще получат грамотите и наградите си по пощата. 

 

 

Станете част от нашия проект! 

За повече информация: https://lernwerkstatt-bg.eu/demokrise.php 

Телефони за връзка: 0898515193 - Иванка Ватева, 0899139011 - Пенка Спасова 

 

 

 

 
„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само 

личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на 

информацията,съдържаща се в нея." 
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