
НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ, НА ТЕМА “СВЕТЛИНА“ 

посветен на Международния ден на светлината – 16 май 

..................................................................................................................................... 

 

РЕЗУЛТАТИ 

За участие в конкурса са представени 26 фотографии, 3 от които са от ученици и отпадат 

от класиране, тъй като конкурсът е за студенти. Авторите на останалите 21 творби се обучават в: 

Софийски университет, Физически факултет; Великотърновски университет; Национална 

Художествена Академия, София; НАТФИЗ; Национален Военен Университет "Васил Левски", 

Велико Търново; Университет по хранителни технологии – Пловдив; Санктпетербургски 

държавен университет - Русия; Лудвиг Максимилиан университет в Мюнхен, Германия. 

Организаторите на конкурса си обясняват малкия брой на представените фотографии, с 

изискването да се представи (опише) заснетото физично явление, което е единият от критериите 

за оценка. 

Творбите са оценени от жури в състав: 

- Венцислав Петров – експерт по фотография; 

- Проф. д.н. Сашка Александрова – преподавател по физика в Технически университет 

София, Факултет по приложна математика и информатика; 

- Доц. д-р Нели Димитрова – експерт в Департамент за информация и 

усъвършенстване на учители, към Софийски университет. 

 

Отличените фотографии ще бъдат публикувани в списание „Светът на физиката“, а авторите им 

ще получат дипломи и плакети. 

Всички участници в конкурса ще получат Сертификат за участие. Награда за всички вас е 

организираната лекция на тема: Светлината във физиката, изкуството и човешкото общество, с 

лектор Венцислав Петров, по време на която ще бъдат връчени сертификати, дипломи и плакети. 

Лекцията има обучителен характер и ще се проведе на 28 май от 11.00 часа във Физическия 

факултет на Софийския университет (блок А, 5 етаж, Център а работа с ученици). 

Можете да потвърдите участието си в лекцията тук, (след тази публикация) до блок25 май, или 

да посочите трите си имена и пълен и точен адрес, на който да бъдат изпратени сертификатите и 

плакетите, ако ви е невъзможно участието в лекцията. 

 

 

 

 

 

 

 



Класиране от художествена гледна точка 

„Огледалният Ермитаж“ – ПЪРВО 

МЯСТО 

Делян Балев 

Санктпетербургски държавен университет, 4-ти 

курс 

 

 

 

"Градът" – ВТОРО МЯСТО 

Никола Узунов 

НАТФИЗ, 2-ри курс 

 

 

 

 

"Разкриване на цветове в една 

монохроматична вселена"  – ВТОРО 

МЯСТО 

Виктория Тодорова 

Софийски университет, Физически факултет, 3-ти 

курс 

 

 

"Докосване от небето" – ТРЕТО МЯСТО 

Михаела Колева 

Национален военен университет  "Васил Левски" – 

В.Търново, 4-ти курс 

 

 

 

 

 

 



“Сянка и светлина” – ТРЕТО МЯСТО 

Велизар Тасев 

НАТФИЗ /специалност: фотография / 3-ти курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класиране по критерий "Представяне на съответното физично 

явление" 

 

"Разкриване на цветове в една 

монохроматична вселена" – ПЪРВО 

МЯСТО 

 

Виктория Тодорова 

Софийски университет, Физически факултет, 3-ти 

курс 

 

„Докосване от небето“ – ВТОРО МЯСТО 

Михаела Колева 

Национален военен университет  "Васил Левски" – 

В.Търново, 4-ти курс 

 

 

 

 

 



„Огънят рисува“ – ТРЕТО МЯСТО 

Марина Василева 

ВТУ „Св.Св. Кирил и Методи“, В. Търново, магистратура Културен 

туризъм, 1-ва година 

 

 

 

 

 

 

 

„Огледалният Ермитаж“  – ТРЕТО МЯСТО 

Делян Балев 

Санкт-Петербургски държавен университет, 4-ти курс 

 

 

 

 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 

ПЪРВО МЯСТО 

- „Огледалният Ермитаж“ - Делян Балев 

Санкт-Петербургски държавен университет, 4-ти курс 

- „Разкриване на цветове в една монохроматична вселена" 

Виктория Тодорова, Софийски университет, Физически факултет, 3-ти курс 

 

ВТОРО МЯСТО 

- „Докосване от небето“ - Михаела Колева 

Национален военен университет  "Васил Левски" – В.Търново, 4-ти курс 

- „Градът" - Никола Узунов 

НАТФИЗ, 2-ри курс 

 

ТРЕТО МЯСТО 

- „Огънят рисува“ - Марина Василева 

ВТУ „Св.Св. Кирил и Методи“, В. Търново, магистратура Културен туризъм, 1-ва 

година 

- „Сянка и светлина” - Велизар Тасев 

НАТФИЗ /специалност: фотография / 3-ти курс. 


