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ПРОГРАМА
на конкурс за есе:

“АКО (НЕ) БЯХ АРХИТЕКТ...”
с урбанистична, архитектурна или ландшафтна тематика от градската среда
Градът е нашият общ дом, в който се преплитат много различни идеи и
интереси, винаги има проблеми за решаване и важна роля в неговото развитие имат
архитектите, урбанистите и ландшафтните архитекти. Вие сте забелязали
проблем и имате идеи за подобряването му? Влезте в ролята на професионалист
(или излезте от нея ако трябва) и представете своята позиция. Ако сте архитект,
ландшафтен архитект, урбанист, студент или човек с позиция по темата,
участвайте със своя критичен поглед.

I.

Техническо задание*
1. Обем и формат:
- Предадените за участие есета трябва да бъдат между 5400 и 7200 знака с
интервалите (3 до 4 стандартни страници А4 без да се брои обемът на
изображенията) в редактируем електронен формат - .doc или .docx и на
предоставената от организаторите бланка.
- Бланката да се преименува на името на участника или представителя на
авторския екип. например: ivan_ivanov.docx .
- Всички предадени документи се наименуват с латински букви.
- Всяко есе трябва да бъде придружено от набор от графични материали
(изображения), който трябва да включва основна заглавна илюстрация в
пейзажна композиция и по желание до 9 бр. допълващи илюстрации. Всички
включени графични материали (до 10 бр.) трябва да бъдат предоставени и като
отделни jpg/jpeg файлове с обем до 20 MB всеки и висока (подходяща за
принтиране и публикации) резолюция по възможност 300 dpi. Материалите се
надписват с името на участника или представителя на участващия екип и поредна
номерация.
- Всяко есе трябва да бъде придружено от попълнен формуляр за участие
(предоставен от организаторите), който трябва да съдържа информация за
заглавие, автор/и, копие на основната заглавна илюстрация в пейзажна
композиция и по желание вмъкнати в текста копия на други илюстрации.

Формулярът се преименува с името на участника или представящия авторския
екип и изписване на латиница “formuliar”.

2.
-

Изисквания към съдържанието:
Да разглежда теми от сферата на архитектурата, ландшафта и градоустройството.
Актуалност на избраната проблематика;
Съпоставка на избраната тема с примери в национален и международен контекст;
Ясна и четлива авторова позиция;
Разпознаване ролята на архитекта (ландшафтния архитект, урбаниста) в
разглежданата тема.
Художествени качества на текста.
Реалистично предложение за стъпки за подобрение на градската среда и принос
за общата дискусията в темата.

3. Структура:
- Ясно и по възможност кратко заглавие, кореспондиращо с разглеждания проблем
или теза;
- Ясно изразен увод, основни тези и прилежащи аргументация и казуси, заключение
и конструктивни предложения;
- Ясно изразени подзаглавия на изразените тези, аргументи и казуси;
- Яснота, логика и обоснованост на тезите, аргументацията, казусите и направените
предложения;
- Ползване на книжовен български език, правилен правопис и пунктуация;
- Поне една критическа теза;
- Ясни и логично структурирани и аргументирани тези, при повече от една;
- Поне един конкретен казус който илюстрира основните тези;
- Поне едно предложение за подобряването на този или подобни казуси от
градската среда.
* Есета, които не отговарят на изискванията на техническото задание, няма да
бъдат включени в журирането, но могат да бъдат включени в публично споделените
резултати от конкурса.

II.
-

Критерии на оценяване
Материалите ще бъдат оценявани според посочените в точка 2 изисквания към
съдържанието, като с основна тежест ще бъдат разглеждани адекватността на
избраната проблематика и приноса на есето към дискусията и потенциалното
разрешаване на разгледаните от автора проблеми.
Общи условия за участие в конкурса

III.
1.
-

Поканени за участие в Конкурс за есе на тема “Ако (не) бях архитект...” са:
Физически лица български граждани или постоянно пребиваващи в България – от
свое име или от името на неформални сдружения и групи;
Български юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел или по Търговския закон, в който случай се упоменава ясно

-

-

-

представител;
Неучаствали лица в изготвянето на конкурсната програма и всички съпътстващи
организационни дейности и документи във връзка с провеждане на конкурса;
Лица, които понастоящем не са в трудово-правни или служебни взаимоотношения
с Камара на архитектите в България, РК София-град;
Лица, които не са свързани лица по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ с членовете на
журито или със служители заемащи ръководна длъжност в Камара на архитектите
в България, РК София-град;
Участниците могат да предложат само по едно есе за целите на конкурса.
При награждаване на подаденото есе, както и в случай на необходимост от
доуточнения кандидатите, автори на съответното есе, ще бъдат уведомени
писмено по електронна поща;
Участието в настоящия конкурс е доброволно и безплатно;
Журито няма да разглежда есета, които не отговарят на поставените в конкурсната
програма изисквания, не са на български език или не са получени в срок.

Жури
Наградените есета ще бъдат определени от петчленно жури в състав:
Представител на Столична Община;
арх. Николай Баровски - Председател на РК София-град, КАБ;
Георги Марчев - ресорен журналист Градска среда, в. Дневник;
арх. Мария Давчева - Съюз на Архитектите в България, Главен редактор на
Списание Архитектура;
5. ланд. арх. Ивайло Гогов - Съюз на ландшафтните архитекти;
- Организаторите си запазват правото да променят състава на журито при
обстоятелства възпрепядстващи участието на негов член.
- Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

2.
1.
2.
3.
4.

3.
-

Награждаване:
Класираните на първо, второ и трето място есета ще получат парични награди в
размер съответно на 600 лв., 400 лв. и 200 лв. и ще бъдат публикувани в списание
архитектура. Първопремираният текст ще бъде публикуван във вестник Дневник.

4.
-

Публичност:
Всички отговарящи на Конкурсната програма есета ще бъдат публикувани на
страницата на КАБ РК-София.
Всички отговарящи на Конкурсната програма есета ще бъдат споделени с медиите
и със Столична Община за целите на продължаване на обществените дебати по
предложенията и доразвиване на направените конструктивни предложения.

-

5.
-

-

Срокове:
СРОКЪТ за подаване на формуляра и документите е 17 септември 2015 г.
ОБЯВЯВАНЕТО на победителите и тяхното награждаване, както и дискусията по
получените теми и предложения ще се състои в рамките на заключителните
събития на фестивала (от 3 до 5 октомври 2015 г.)
ПРИЕМАНЕТО на есетата, попълнените формуляри и придружаващите ги
илюстрации е по електронен път на адрес: info@kab-sofia.bg със заглавие на

кореспонденцията “Конкурс за есе”.
6.
-

-

-

-

-

-

-

-

Права и задължения:
С подаването на формуляра за участие участниците потвърждават, че са
запознати с Програмата на конкурса и се задължават да ги спазват. Участници,
нарушили Програмата на конкурса могат да бъдат дисквалифицирани;
Участниците в конкурса се задължават да участват с есе, което е разработено
специално за целите на настоящия конкурс и е съобразено с всички изисквания на
Програмата;
Всеки участник се задължава да не използва материали, които са обект на чужда
интелектуална собственост или авторски права. Организаторите на конкурса не
носят отговорност за неправомерно използване на чужди или неуредени авторски
права;
Авторите на участващите в конкурса есета декларират, че няма да предоставят
завършеното есе или негови части за ползване от трети лица или организации до
обявяване на победителя в конкурса, както и да прехвърлят правата върху
участващото есе на трети лица или организации извън организаторите на
конкурса;
Участниците в конкурса запазват авторското право върху интелектуалните
продукти, с които участват в него, като предоставят безвъзмездно и безплатно
право на Камара на архитектите в България, РК София-град или посочени от тях
трети лица и организации да ги разпространяват и показват с промоционални цели
и за целите на популяризиране на настоящия конкурс, както и за целите на
бъдещи дискусии, работни групи и други нетърговски цели;
Организаторите на конкурса не носят отговорност при подаване на формуляри за
участие от неоторизирани представители на юридически лица или неформални
сдружения и групи;
При публикуване на участващите в конкурса есета, организаторите се задължават
да споменават техните автори;
Организаторите на конкурса ще оповестят публично всяка наложила се промяна
на конкурсната Програма в хода на конкурса;
Организаторите на конкурса декларират доброто си желание да го реализират по
най-добър и справедлив начин, както и да го доведат до успешен край;
При настъпване на изключителни обстоятелства по независещи от наградения
участник и/или организаторите причини, за получаване на съответната награда ще
бъде/бъдат поканени следващите класирани при журиране участници и есе;
Организаторите на конкурса не носят финансова или друга отговорност при
настъпили спорове, жалби и други събития във връзка с настоящия конкурс.

