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Принт енд Пъблишинг ООД организира Конкурс по повод  
65-тата годишнина на списание Полиграфия, която се навършва през 2014 г.

Конкурсът е насочен към студенти - бакалаври и магистри, докторанти и преподаватели от 
всички висши учебни заведения, в които се изучават специалности с художествена насоченост.

Принт енд Пъблишинг ООД е издател на списание Полиграфия, което е първото полиграфическо 
издание в България, основано през 1949 година. През годините то се е утвърдило като автори-
тет и институция сред полиграфическите среди в България. Списание Полиграфия е създател 
и съорганизатор на българското специализирано изложение ПринтКом, наградите „Печатар на 
годината“ и „Търговец на годината“, Национален конкурс „Календар на годината“, Национална 
конференция „Ден на печатните технологии в съвременния свят“ и редица други. Изданието е и 
официален медиен орган на Съюза на печатарската индустрия в България. Съдържанието на спи-
сание Полиграфия обхваща информация във всички области на полиграфията – техника, техноло-
гии, издателски процеси, печатно производство, дизайн и типография, книговезване, материали 
и консумативи за полиграфията, новости в областта на офсетовия, дигиталния, широкоформат-
ния, флексо- и ситопечата.

Със съдържанието и визията на списание Полиграфия, както и на другите две наши списания 
ProGrafica и ProPack, може да се запознаете чрез техните сайтове на адреси: 

Полиграфия: www.polygrafiamagazine.bg

ProGrafica: www.prograficamagazine.bg

ProPack: www.propackmagazine.bg

Необходимо е да направите само кратка регистрация, за да получите достъп до архивите им.

ПАРАМЕТРИ НА КОНКУРСА И РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕ:
В Конкурса може да вземат участие студенти - бакалаври и магистри, докторанти и препода-
ватели от всички висши учебни заведения, в които се изучават специалности с художествена 
насоченост.

Няма ограничение в броя на проектите, които участникът може да представи.

От всички спечелили творби ще бъде направен Юбилеен календар на списание Полиграфия.

ТЕМА НА КОНКУРСА:
Тематичен плакат (постер) на тема „Светът на полиграфията“

СРОК НА КОНКУРСА:
Конкурсът стартира на 15 март 2013 г. и приключва на 15 май 2013 г.

НАГРАДИ:

I награда
Авторът на проекта, спечелил I място, ще получи парична награда в размер на 800 лв. и безпла-
тен годишен абонамент за пакета от списания Полиграфия, ProGrafica и ProPack.

II награда
Авторът на проекта, спечелил II място, ще получи таблет Wacom и безплатен годишен абона-
мент за пакета от списания Полиграфия, ProGrafica и ProPack.

III награда
Авторът на проекта, спечелил III място, ще получи безжичен комплект клавиатура и мишка с 
марка Microsoft и безплатен годишен абонамент за пакета от списания Полиграфия, ProGrafica и 
ProPack.

IV награда
Авторът на проекта, спечелил IV място, ще получи безжична мишка с марка Microsoft и безплатен 
годишен абонамент за пакета от списания Полиграфия, ProGrafica и ProPack.

http://polygrafiamagazine.bg/bg/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/
http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/
http://propackmagazine.bg/bg/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/
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Освен спечелилите проекти от първо до четвърто място, ще бъдат избрани още 2 или 8 проек-
та – по преценка на журито, които също ще влязат в Юбилейния календар на списание Полигра-
фия. Техните автори ще получат безплатен годишен абонамент за пакета от списания Полигра-
фия, ProGrafica и ProPack.

На всички спечелили в Конкурса Принт енд Пъблишинг ще бъдат издадени референции за тяхна-
та работа, творбите ще бъдат публикувани в списанията на издателя и ще вземат участие в 
интервюта.

КОМИСИЯ:
За оценяването на творбите в Конкурса ще бъде сформирана комисия – жури от преподаватели, 
дизайнери и представители от Принт енд Пъблишинг.

ИЗИСКВАНИЯ:
Формат: вертикален, 50 х 70 см

Формат на файловете: EPS (в криви), TIFF/PSD (300 dpi), PDF (High Resolution, за печат)

Обрязване: наддават се по 5 мм от всички страни

Цветност: CMYK

Готовите творби, придружени от заявката за участие, трябва да бъдат предадени на Принт енд 
Пъблишинг най-късно до 15 май 2013 г. на имейл адрес: office@print-publishing.bg (максимален обем 
на информацията: 20 МВ). 

При въпроси или необходимост от допълнителна информация: 

Нели Петрова, изпълнителен директор – Принт енд Пъблишинг ООД 

(088 8375360, 02 4605071, n.petrova@print-publishing.bg)

С пожелание за творческо вдъхновение и успехи,
екипът на Принт енд Пъблишинг

mailto:n.petrova@print-publishing.bg
mailto:office@print-publishing.bg
www.print-publishing.bg

