
СЪЮЗЪТ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

обявява 

 

НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС 

за УЧЕНИЦИ (гимназиален етап) и СТУДЕНТИ  

на тема 

 

ФИЗИКА И КЛИМАТ 
 

Фотоконкурсът е част от Младежката научна сесия: „Физика, околна среда и 

климатични промени“, организирана със съдействието на фондация „Еврика“. Сесията ще 

се проведе в рамките на Юбилейната 50-та Национална конференция по въпросите на 

обучението по физика (2 – 5 юни 2022 г).  

 

Конкурсът има за цел да провокира участниците да наблюдават, заснемат и споделят 

определен елемент на климата (валеж, облачност, мъгла, вятър, температура на въздуха, 

атмосферно налягане, влажност на въздуха) и да дадат неговото физично обяснение.  

 

Изисквания: 

- големина на снимката: приблизително 2560 пиксела по дългата страна; 

- участието е с една фотография във формат jpq.  

Важно: 

Фотографията се качва от участника на Фейсбук страницата на конкурса „ФИЗИКА 

И КЛИМАТ“, или се изпраща на physconfedu@phys.uni-sofia.bg заедно с посочената по-

долу информация. 

(Фотографията и информацията, качени на страницата на конкурса няма да 

бъдат видими в момента, а след одобрение от администратора.) 

 

Необходима информация:  

- за фотографията: име, кратко описание на физичната същност на заснетия елемент 

на климата и къде е направена снимката; 

- за автора: име и фамилия, имейл, средно/висше училище, клас/курс. 

 

Краен срок – 15 май 2022 г. 

 

С участието си в конкурса, авторът се съгласява със следните условия: предоставя 

безвъзмездно правата неговата работа да бъде класирана, избирана, показвана в различни 

интернет ресурси, споделяна в социални мрежи, печатана и експонирана за нуждите на 

конкурса и последващите събития, организирани във връзка с него. 

 

Критерии за оценка: 

- представяне на климатичния елемент и неговото физично обяснение; 

- художествено представяне. 

 

Фотографиите ще бъдат оценени от компетентно жури.  

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 май на сайта на Съюза на физиците 

в България http://upb.phys.uni-sofia.bg, а времето и мястото на награждаването ще бъдат 

съобщени допълнително.  
 

Всички участници в конкурса ще получат сертификати и възможност за участие в 

лекция по фотография с обучителен характер. 

Най-добрите творби ще участват във фотоизложба (първо представяне – м. юни, 

Варна), а авторите им ще получат дипломи и плакети. Избрани фотографии ще бъдат 

публикувани в списание Светът на физиката. 
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