
Относно: Конкурс за историческа живопис

Уважаеми творци,

Исторически Парк – България (www  .  ipark  .  bg  ) обявява конкурс за най-добра 
историческа картина на антична и средновековна тематика. В конкурса могат да 
участват творби, изпълнени с техниките маслени бои на платно, акрил и акварел, 
с минимален размер 80х100 см,. Те трябва да са създадени специално за 
конкурса и/или преди това да не са излагани никъде другаде. Картините трябва 
да бъдат исторически достоверни, като произведенията на чуждите автори 
трябва да имат отношение, т.е. да засягат  историята на българите. За участието в 
конкурса картините трябва да бъдат предварително рамкирани или авторът 
изрично да е заявил своето желание, те да бъдат рамкирани от организаторите. 
Желателно е също така, авторите да застраховат своите произведения. За 
победителите в конурса са предвидени парични награди, както следва:
- първо място 10 000 лева,
- второ 2 000 лева,
- трето 1 000 лева.

Картините трябва да пристигнат в Исторически Парк в срок до 15 април 2020г. Те 
ще бъдат изложени една седмица – от 20-ти до 26-ти април, във входната 
крепост на Исторически Парк. Откриването на изложбата ще започне с 
официална церемония, след което произведенията ще се оценяват от жури на 
Исторически Парк и от посетителите на парка по време на изложбата. Журито от 
специалисти оценяващо произведенията ще включва: проф. Аксиния Джурова, 
доц. Николай Нинов и още двама специалиста.

Мненията на журито и на посетителите ще имат с еднаква тежест. Гласуването от 
посетителите ще може да става само на място в Исторически Парк. 
Награждаването на победителите ще бъде извършено на официална церемония 
на 26-ти април 2020 г. Картините на победителите в конкурса остават 
собственост на Исторически Парк. Останалите произведения, ще бъдат 
изпратени на собствениците им в срок до 5-ти май 2020 г.

Накратко за Исторически парк
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Исторически Парк (www  .  ipark  .  bg  ) се намира до село Неофит Рилски на около 35 
км западно от град Варна. Той беше официално открит на 22 юни 2019 г. В парка 
са изградени и могат да бъдат посетени неолитно и халколитно селище, 
тракийски дворец и храм на Кибела, три тракийски гробници, 
ранносредновековно българско селище от периода VIII – IX век и входна 
административна сграда изпълнена като крепост от времето на Второто 
българско царство XII – XIV век. Има зона за интерактивни занимания, няколко 
езера и два ресторанта, които предлагат българска и тракийска кухня.

Ако имате някакви въпроси, с колегите ще Ви отговорим.

С уважение,
Иван Стоянов

Сътрудник
Исторически парк АД
Варна, България
тел.: +359 878 25 12 47
ivan  .  stoyanov  @  ipark  .  bg  
www  .  ipark  .  bg  
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