
A Bolgár Kulturális Intézet és Újbuda Bolgár Önkormányzata 
„TALÁLKOZÁSOK BULGÁRIÁVAL – 2019” XII. FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet

Българският културен институт и Българското самоуправление в Уйбуда, 
Будапеща обявяват

12-и ФОТОКОНКУРС „СРЕЩИ С БЪЛГАРИЯ – 2019”

BULGÁRIAI LÁTOGATÁSA SORÁN MILYEN BENYOMÁSOK 
ÉRTÉK? HOGYAN ÖRÖKÍTETTE MEG ÉRDEKLŐDÉSÉNEK 
TÁRGYÁT FÉNYKÉPEZŐGÉPE SEGÍTSÉGÉVEL? SZERETNÉ 
MINÉL NAGYOBB KÖZÖNSÉGGEL MEGOSZTANI BULGÁ- 
RIAI ÉLMÉNYEIRŐL KÉSZÜLT FÉNYKÉPEIT?

КАКВО ВИ Е НАПРАВИЛО ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ДОКАТО СТЕ 
БИЛИ В БЪЛГАРИЯ? КАК ЛИЧНО ВИЕ СТЕ ГО ВИДЕЛИ 
И ОТРАЗИЛИ С ВАШИЯ ФОТОАПАРАТ? ЖЕЛАЕТЕ ЛИ 
ДА ГО НАПРАВИТЕ ДОСТОЯНИЕ НА ПО-ШИРОКА 
ПУБЛИКА?

A pályázat feltételei:
• A pályázaton kizárólag amatőr fotósok vehetnek részt saját 
maguk által, Bulgáriában készített fényképekkel.

• Digitális fotók fogadhatók el, a legkisebb méret legalább 5 
megapixel lehet.
• A fényképek keletkezésük tekintetében nem készülhettek 
korábban, mint 2014. január 1.
• A fotók kategóriái:
1. Hagyományok Bulgáriából
2. Tájképek Bulgáriából 
3. Arcok Bulgáriából 
4. Kulturális és történelmi helyek Bulgáriából
5. Saját egyedi felvételem Bulgáriából

Kategóriánként egy pályázó maximum 5 képpel vehet részt  
a pályázaton. 
• A pályázati anyagok elbírálásának anonimitása garantált. 

• A „Találkozások Bulgáriával” c. fotópályázat előző kiadásain 
már résztvevő fotók nem szerepelhetnek ezen a pályázaton.
• A pályázók munkáik átadásával automatikusan elfogadják 
a pályázat feltételeit, valamint beleegyeznek abba, hogy a 
szervezők díjtalanul felhasználhatják és publikálhatják a pály-
aműveket.

• A zsűri által legjobbnak ítélt fényképek fotókiállításon lesznek 
bemutatva Budapesten а B44 Bolgár Galériában. A fotó- 
kiállításon sor kerül a pályázati eredmények kihirdetésére és 
az öt kategória helyezettjei díjainak kiosztására.

Formátum és technikai követelmények:
• Digitális fényképek: fájl típusa – JPEG, a legkisebb méret –  
legalább 5 megapixel lehet.
• Manipulált fényképeket nem fogadunk el. Manipulált 
fényképnek tekintjük:
- Elemek hozzáadása vagy elhagyása a fényképen.
- A fénykép egyes elemeinek erőteljes kiszínezése.
- Digitális effektusok vagy szűrők használata a fényképek  
átdolgozásánál.

• Az elektronikus úton beadott fotó fájloknál a fájlnévben csak 
a fényképcímnek és az adott kategóriacímnek kell szerepelnie. 
A pályázó elérhetőségeit (név, e-mail, cím, tel. szám) külön kér-
jük feltüntetni a levélben.

A pályázaton való részvétel ingyenes. 
Beküldési határidő: 2019. december 20.
A jelentkezők a digitális fényképeket elektronikusan küldhetik 
el a következő e-mail címre: office@bolgarkultura.hu

Условия на конкурса:
• Участие могат да вземат само автори, които не са 
професионалисти, ползвайки изключително собствени 
фотографии, снимани в България.
• Приемат се фотографии в дигитална форма, с резолюция 
най-малко 5 мегапиксела.
• Снимките трябва да бъдат направени след 1 януари 2014 
година.
• Категориите на конкурса са:
1. Обичаи и традиции от България
2. Пейзажи от България
3. Лица от България
4. Културно-исторически обекти от България
5. Моят уникален кадър от България

Допуска се участието на най-много 5 снимки в категория 
от един и същи автор. 
• Гарантирана анонимност при оценката на конкурсните 
материали. 
• Не се допускат снимки, които са участвали вече в 
предишните издания на фотоконкурса “Срещи с България”.
• С предаването на материала, участниците във 
фотоконкурса автоматично приемат условията  и дават 
съгласието си организаторите да ползват безплатно 
представения материал при публикуването му и 
ползването му във връзка с конкурса.
• Най-добрите снимки, оценени от журито, ще участват 
във фотоизложба в Българската галерия Б44 в Будапеща. 
Награди на победителите във всяка от петте категории ще 
бъдат връчени по време на откриването на фотоизложбата. 

Формат и технически изисквания:
• Дигитални снимки: тип на файла - JPEG, най-малък размер 
- 5 мегапиксела.
• Манипулирани снимки не се приемат. За манипулирана 
снимка се смята:
- Отстраняване или придаване на елементи от или към 
снимката.
- Драстично оцветяване на отделни елементи на снимката. 
- Ползване на дигитални ефекти или филтри при 
обработване на материала.
• При подаване на материалите по електронен път, 
данните на участника за връзка (име, адрес, тел. номер, 
имейл) трябва да бъдат отделно от папката с файловете на 
снимките. Името на всеки файл трябва да съдържа само 
заглавието на снимката и категорията, в която участва.
Участието в конкурса е безплатно.
Срок за подаване на снимките: 20 декември 2019 г.
Подаването на материалите става по електронен път на 
имейл: office@bolgarkultura.hu


