CzechImage – конкурс за плакат
CzechImage е проект на Чешките центрове съвместно с
Факултета за дизайн и изкуства „Ладислав Сутнар“ на
Западночешкия университет в Пилзен и с подкрепата на
Чешката република по повод 100-годишнината от обявяването
на самостоятелна Чехословакия. Целта е да се разбере как се
възприема чешката „марка“ у дома и в чужбина.
В България проектът ще се реализира под формата на конкурс
за плакати, като най-добрите от тях ще бъдат представени на изложба в България и
Чехия. Конкурсът е насочен към студенти от висшите училища по изкуствата
Цел на конкурса
Създаване на плакат на тема „Чехия и чехите в моите очи“ – ключови моменти за
формирането на чешкия народ (исторически личности, писатели, спортисти; важни
събития, изобретения; архитектура, природа, изкуство, гастрономия и др.) Представете
Чехия на света, така както я виждате и възприемате.
Условия за провеждане на конкурса
1.

Организатор на конкурса е Чешкият център в София.

2.
В конкурса могат да участват настоящи студенти от български висши училища и
професионални колежи по изкуствата.
3.
Участниците в конкурса изработват по един проект на плакат по посочената
тема.
4.
За да се включат в конкурса участниците задължително попълват формулярзаявка за участие, в която декларират съгласието си изработената от тях творба да бъде
използвана за нуждите и целите на проекта CzechImage.
5.

Изработеният проект за плакат трябва да отговаря на следните изисквания:

a.

да отговаря на темата на конкурса;

b.
да бъде подготвен в електронен вариант – формат за преглед в JPG, в A4, 200
dpi, RGB и (възможност за печатното му възпроизвеждане във формат 100/70 см на 150
dpi след евентуалния му избор за изложба);
6.
Срокът за изпращането на проекта за плакат и заявката за участие е 10
октомври 2018 г. на адрес: deribeeva@czech.cz (при над 10 MB да се използват сайтове
за трансфер на големи данни).

7.
Получените проекти за плакат ще бъдат разгледани от чешко-българско жури,
което в срок до 20 октомври 2018 г. ще посочи 10-те най-добри плаката и измежду
тях победителя в конкурса. Журито ще бъде в състав:
– Н.Пр. Душан Щраух, посланик на ЧР в България
– Дагмар Остранска, директор на Чешкия център в София
- Йозеф Паздерка, чешки журналист, главен редактор на новинарския портал
Aktuálně.cz
- Милан Буреш, чешки фотограф и оператор
– Асен Асенов, директор на Фондация „ЕДНО“ за култура и изкуства
– Стефан Джамбазов и Зелма Алмалех, автори на сайта за култура „въпреки. com“
8.
Наградата за победителя в конкурса е тридневно пребиваване в Чехия с
възможност за посещение на Западночешкия университет в Пилзен. Наградата ще
бъде предоставена след подписване на договор между победителя и Чешкия център.
Ще бъде връчена и поощрителна награда за второто място – безплатен курс по чешки
език за едно ниво в Чешкия център.
Други условия
Чешкият център придобива авторските права върху наградения плакат с първо място и
частични права за публикация върху участващите в конкурса проекти, като има правото
да използва произведенията (в този смисъл), съгласно Закона за авторското право и
сродните му права, по всички допустими начини за целите на конкурса (без авторите
им да губят правата над тях).

