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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ – III ЧАСТ  
 
    1. Въпрос:  
   Знаем, че фестивалът се открива на 22 октомври  и приключва на 24 октомври, но все още не знаем каква е 
програмата. Има ли вече яснота относно разпределението на времето? 
Отговор:  
        Точната програма все още се уточнява – тя ще зависи от броя на участниците в конкурса. Предварителната 
програма за фестивала е следната: 
 
22 октомври /петък/ 
   14.00 – 15.00 Откриване на фестивала. Представяне на проекта, гости и жури.  
   15.00 – 20.00 Конкурсна програма на „предварително” изпратени творби 
23 октомври /събота/ 
    „Моментен” конкурс за кино и фото  
       9.30 Обявяване на задачата 
       10.00 – 13.00 Снимачен период 
       13.30 – 20.00 Монтажен период за филмите и копиране на снимките 
24 октомври /неделя/ 
        9.30 – 12.30 Представяне на филми и снимки от моментния конкурс. Обявяване на наградите и закриване 
на фестивала.   
    2. Въпрос:  
    Как ще се прави класирането на наградените участници? Ще има ли отделни награди за предварителния и 
моментния конкурс? 
    Отговор:  
    Класирането на наградените участници ще бъде поотделно за кино и фото конкурса. Освен това ще има 
отделни награди за предварителния и за моментния конкурс. Предвидено е наградата за победителите в отделните 
конкурси да бъде видеокамера. За другите призьори също има предвидени предметни награди /фотоапарати, книги 
и др./.  
      3. Въпрос: 
      Желая да участвам в моментния конкурс за кино, но съм сама. Допуска ли се индивидуално участие в този 
тип конкурс?  

Отговор:  
     Да, възможно е индивидуално участие на ученик в моментния кино конкурс. Това означава, че той/тя 
поема ангажимента сам да заснеме и монтира филма си.  
      4. Въпрос:  
      Ще има ли достатъчно време за монтирането и окончателното оформление на филмите по време на 
моментния конкурс?   
  Отговор: 
       Предварително планираното време за монтирането и оформлението на филмите от моментния конкурс е 
от 13.30 – 20.00 часа на 23 октомври /събота/. Според организаторите това време и напълно достатъчно за подобни 
конкурси. Важното е, че всички участници ще бъдат поставени при равни условия за изява. Освен това в тяхна 
помощ ще бъдат осигурени две професионални студиа, където те ще могат да монтират филмите си, ако желаят да 
се ползват от техническа помощ. Времето за работа в студиата ще бъде равномерно разпределено между 
участниците.  
      5. Въпрос:  
       Всички ли представени творби за предварителния конкурс ще бъдат  изложени пред зрители. 
      Отговор: 
      Това ще зависи до голяма степен от общия брой на представените творби. В случай, че те бъдат много 
повече от планираните има вероятност част от представените фотографии да не бъдат изложени пред публиката. 
Организаторите планират да намалят броя на изложените снимки на един участник /например до 3 броя/ като 
другите 2 представени фотографии също ще бъдат разглеждани от журито.  
      6. Въпрос:  
    Може ли да поканим наши приятели и близки като зрители на фестивала? 
      Отговор: 
    Да, разбира се, фестивалът е отворен за гости и зрители. Ще бъде добре ако има повече хора, които да 
подкрепят участващите ученици. Освен това се предвижда зрителите също да могат да гласуват и да присъдят 
награда за някой от участниците.  
    7. Въпрос: 
      Предвижда ли се да има и други подобни фестивали през следващата година, за да се подготвим по-рано 
за участие в тях.     
     Отговор: 
     За сега не можем да отговорим на този въпрос. Желанието на организаторите е да има подобни конкурси и 
в бъдеще, но това е свързано с осигуряването на финансови средства.  


