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“Виртуална пролет”, ТЕМА “ТЕХНОЛОГИЧНА ПРОЛЕТ” 
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Срок за публикуване от 05.03.2019 – 11.04.2020 
 

„Изучавайте науката за изкуството. Изучете изкуството на науката“  
Леонардо да Винчи 

 

Целта на конкурса е учениците да открият магията на дигиталното изкуство, 
рисувайки да разкрият своя творчески свят и да развият уменията си по 
компютърна графика и живопис; 

Живеем във вълнуващи времена, където технологиите са навсякъде. 
Изкуството е израз на мислите, които ни карат да мечтаеем за бъдещето и 
желанието да се справим с предизвикателствата на технологичните 
трансформации, както и убедеността, че да променяш действителността зависи най 
вече от нашите действия. Това са творческите нагласи, които очасваме да вплетете 
във вашите творби в творбите си за юбилеейното издание на състезанието. 

Организатори на конкурса са: 
Английска езикова гимназия „Гео Милев“- Бургас  
Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас. 
Подкрепящи организации: 
Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ - Бургас 
Филиал на Националната художествена академия – Бургас 
 
Конкурсът е свободен от такса за участие. 

http://arts.gpaeburgas.org/
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I.Технически параметри на творбите: 

1. Изисквания към рисунките: 

 Да са изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, 
Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, 
и др.) 

 Да не се използват готови обекти или картинки; 

 Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните 
редактори; 

 Творбите да са авторски. 

 Максимална ширина и височина на изображението 2048 pixels 

 Технически параметри: - размер - до 20 MB - разделителна способност - max 300 dpi -
дълбочина на цветовете – 24 bit - допустими формати - JPG, PNG, TIF, TIFF 

2. Изисквания към колажите: 

 Да са изработени с програма по избор. 

 Да се комбинират фотографски изображения с текст, рисунка или други 
художествени елементи. 

 Максимална ширина и височина на изображението 2048 pixels 

 Технически параметри: - размер - до 20 MB - допустими формати - JPG, PNG, TIF, TIFF 

3. Изисквания към арт-инсталациите 

 Да са изработени с 3D програма по избор, от която да се генерира GIF формат 
съдържащ всички възможни изгледи. 

 Да имат електронна техническа схема, изработена в онлайн платформа, от която 
може да се генерират публичен линк за достъп. 

 Да са заснети на видео, демонстриращо функционалностите на реално изработения 
проект. 

 В категорията се публикува видеото, а линкове към техническата схема и GIF файла 
се публикуват като коментари. 

 Технически параметри: - размер - до 5 MB - допустими формати - ASF, ASX, MPG, 
MPEG, WMV, SWF, AVI, MOV 

II.Право на участие имат всички ученици от I до XII клас в три 

възрастови групи: 
I група – I-IV клас; 
II група – V-VIII клас; 
III група – IX – XII клас. 
 
Всеки участник може да участва с една рисунка, един колаж и една арт-инсталация. В 
случай, че са публикувани повече от една творба в категория, ще се оценява последната 
публикувана и одобрена от администраторите за участие в конкурса. 
При проблеми пишете на arts@codingburgas.bg 

mailto:arts@codingburgas.bg
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III.Изисквания към участниците: 
1. Регистрация на сайта arts.gpaeburgas.org.  
Следната информация за кандидата е задължителна при регистрацията: 
Име, презиме, фамилия; 
Училище, школа; 
e-mail; 
2. Творбите да бъдат публикувани в сайта arts.gpaeburgas.org в съответната категория и 
албум в зависимост от възрастовата група и вида на творбата. 

IV.Изисквания при публикуване на творбите: 
Следната информация за творбата е задължителна: 
програмният продукт, с който е създадена; 
кратко описание на основната идея на автора; 

V.Краен срок за публикуване на творбите – 11.04.2020 година 
Организаторите си запазват правото публикуваните творби да бъдат използвани с цел 
популяризиране на конкурса, дейността на организаторите и подкрепящите организации, 
образованието и изкуството в Бургас или за благотворителност. 

VI.Оценяване 
1. До оценяване не се допускат: творби, които не отговарят на необходимите технически 
изисквания; творби на участници, които не са попълнили изискуемата информация; 
творби, които не отговарят на регламента на конкурса. 
2. Оценяването ще се извърши от комисия в състав: 
Златка Коева 
старши учител по Изобразително изкуство и 
ръководител на Арт клуб ”Палитра” към АЕГ „Гео Милев”; 
Данаила Стаматова 
Заместник директор в ПГКПИ – Бургас и 
Учител по информатика и информационни технологии. 
Милена Андонова 
старши учител по математика и технологии  
в ПГЧЕ“Васил Левски“ – Бургас 
 
Резултатите ще бъдат обявени на 13 Април 2020 година. 

VII.Награди. 
Ще бъдат връчени I, II, III Награда във всяка възрастова група/категория. 
 
Срокът за публикуване на творбите е от 05.03.2020 до 11.04.2020. 
 
Адрес за кореспонденция: e-mail: arts@codingburgas.bg 


