МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМИ
ШУМЕН 2018
ОРГАНИЗАТОРИ
Община Шумен
Народно читалище „Добри Войников 1856“- Шумен
Киноклуб „Мадарски конник“

СЪОРГАНИЗАТОРИ






Съюз на българските филмови дейци
Национален филмов център
Национален исторически музей
Национален военно-исторически музей
Регионален исторически музей – Шумен

Фестивала на любителските исторически филми се провежда в град Шумен
от 1970 година.
В близост са старите столици Плиска и Велики Преслав, както и
националния символ на България – Мадарски конник.
ЦЕЛИ:
 Развитие и популяризиране на любителското кино, чрез обмен на
филмова продукция и срещи на кинолюбители.
 Поощряване на международното културно сътрудничество,
чрез създаване на филми, стимулиращи интерес към историята
и патриотичното възпитание.
 Фестивала е част от културния календар на община Шумен и
съдейства за популяризиране на Шумен и областта като привлекателна
дестинация за културен туризъм.

Оперативно бюро

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМИ
ШУМЕН – 2018 ГОДИНА
 Фестивалът има конкурсен характер.

 За участие се допускат игрални, документални и анимационни филми
по темата на фестивала, които не са представяни в предходни издания
на фестивала.
 За участие се допускат филми изработени от индивидуални автори или
от авторски колективи – непрофесионалисти.
 Не се допускат филми с порнографско, ксенофобско и уронващо
достойнството на човека съдържание.
 Фестивалът се провежда в края на месец юни 2018 година /22 - 24 юни/
 ЖУРИ
 Журито на фестивала е в международен състав
 Журито присъжда следните награди:
 За най-добър филм – първа, втора и трета награда 
Награда „Генчо Генчев“ за филм до 5 минути 
За най-добър филм на млад автор /до 30 години/
 Награда за:
 Сценарий
 Режисура
 Операторско майсторство
 Монтаж
 Музикално оформление
 Организациите и институциите подкрепящи фестивала имат право да
отличат филми със специални награди.
 Журито има право да променя броя и титула на наградите.
 Всеки филм получава грамота за участие.
 Оперативното бюро и журито имат право да спират от участие в
конкурса филми, които не отговарят на изискванията на Регламента.

 ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ





Заявки се изпращат в Шумен до 31.05.2018г.
Филмите се изпращат до 15.06.2018 г.
Филми и заявки получени след тази дата не се допускат до участие.
Филми /на дискове/ и заявки за участие могат да се изпращат по
пощата на адрес: Шумен, 9700, пл. Възраждане № 4, Народно читалище
„Добри Войников-1856” /за фестивала/.
 Филми или техни линкове заедно със заявки за участие могат да се
изпращат по електронен път на e-mail: dvojnikovpost@abv.bg или
cinema_klub@mail.bg
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВКИТЕ
 За всеки филм се изпраща отделна заявка.
 Информация за филма –заглавие на филма, продължителност и
формат. В заявките се вписва кратка анотация за съдържанието на
филма /за чуждестранните филми на английски или руски език/.
 Информация за автора на филма – държава, град, клуб , имена,
възраст, работи ли в електронни медии, пощенски адрес, телефон и
e-mail адрес.
 В заявката автора на филма декларира следното:
– използваните от него фото, видео и аудио материали не са в разрез с
правилата за авторското право.
– дава съгласие филма да бъде използван от организаторите за
популяризиране на любителското кино в електронни медии –
телевизии и интернет.
 Участниците посочват дните на присъствие във фестивала.
 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСКВАНИЯ КЪМ ФИЛМИТЕ
 Продължителност на един филм - до 20 минути
 Филмите трябва да са във формат DVD, MPG-2, MPG-4 и други с
висока резолюция.
 Филмите да са придружени с кратка анотация на български, английски
или руски език.
 Желателно е филмите да са със субтитри на английски или руски език.
 Филмите трябва да са създадени след 01.01.2014г.

 ОРГАНИЗАЦИОННИ
 Предварителната времева програма на фестивала включва:
22.06.2018г. /петък/ - откриване на фестивала и прожекция на
конкурсни филми.
 23.06.2018г. /събота/ - прожекция на конкурсни филми, обсъждане със
журито на всички представени филми и кинолюбителска вечер.
 24.06.2018г. /неделя/ - награждаване и закриване на фестивала.
 В зависимост от продължителността на прожекциите оперативното
бюро може да промени предварителния ред.
 Оперативното бюро прави резервации за нощувки според
предварителни заявки.
 Разходите на участниците във фестивала са за сметка на институциите,
които ги изпращат.
 Оперативното бюро осигурява престоя в дните на фестивала на
чуждестранните участници – по един представител на филм.
 В случай, че авторите на наградени филми не присъстват на фестивала,
оперативното бюро поема ангажимента да изпрати наградите по
пощата на указан в заявката адрес.
 За допълнителна информация: тел. 054-875 586; 054-876 980;
0893 349 291; 0877 585 370.

Оперативно бюро

