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Биенале на илюстрацията 2018 
Организирано от сайт „Българска илюстрация” и Столична библиотека 

24 октомври - 10 ноември 2018 г. 

 
Условия за участие: 

- Няма възрастови ограничения. 

- Няма ограничения на медия, техника и стил, тема или цел на илюстрациите. Приемат се и 

оригинали, и принтове. 

- Творбите трябва да са създадени през последните две години (2016-2018 г.) 

- Формат на изображенията до 25х35 см 

- Приемат се до 3 творби от автор 

- В случай, че илюстрацията е част от реализирано издание, препоръчително е да се предаде и копие 

от изданието (книга, брошура, проект и др.) 

- Творбите трябва да бъдат предадени в готов за експониране вид (рамкирани; стъкло и паспарту не са 

задължителни, по преценка на автора) 

 

Творбите се приемат в следните две категории: 

- нереализирани/непубликувани творби 

- реализирани/публикувани творби 

 

Срок: 

Творбите ще се събират от 1 до 29 септември. Онлайн заявки/творби могат да се изпращат и по-рано, 

това няма да повлияе на селекцията.  

 

Прием на творбите: 

Представител на сайта „Българска илюстрация” и/или на Столична библиотека ще ви очаква всяки 

сряда (от 15:00 до 19:00 ч.) и събота (от 10:00 до 13:00 ч.) в сектор „Изкуство” в централната сграда на 

библиотеката (пл. Славейков №4) 

 

Авторите, които кандидатстват от други населени места, могат да изпращат творбите си на адрес: 

Офис Еконт Банкя 

За Милена Радева 

Тел. 0882 594 028 

 

Авторите, които кандидатстват от чужбина могат да изпращат творбите си на e-mail 

milena@bulgarian-illustration.com. На посочения от тях e-mail ще им бъде изпратен формуляр за участие и 

допълнителни условия за предаване на творбите в оригинал/принт. 

 

Награди 

Ще бъдат връчени по една награда в отделните категории, както и награда за цялостен принос. 

 

Жури и обявяване на участниците: 

Имената на журито и точните дати на журиране и обявяване на участниците ще съобщим през 

септември.  

 

За допълнителна информация: тел. 0882 594 028 
http://www.bulgarian-illustration.com/  

milena@bulgarian-illustration.com 

www.facebook.com/Bulgarian.illustration  

http://www.bulgarian-illustration.com/
mailto:milena@bulgarian-illustration.com
http://www.bulgarian-illustration.com/
http://www.facebook.com/Bulgarian.illustration
mailto:milena@bulgarian-illustration.com
http://www.bulgarian-illustration.com/
mailto:milena@bulgarian-illustration.com
https://www.facebook.com/Bulgarian.illustration/

