ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА
ПК „КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 2, ал. 4 от Статута за присъждане на награди "Варна" за
ярки постижения в областта на културата Общински съвет-Варна обявява
условията за кандидатстване за 2021 година, както следва:
В конкурса за наградите могат да участват отделни творци и творчески колективи.
Предложения за отличаване на произведенията на творци и творчески колективи,
дейци на културата и институции могат да правят творчески съюзи и сдружения,
организации, граждани.
Предложенията се правят писмено се адресират до ПК "Култура и духовно
развитие" на Общински съвет - Варна най-късно до 31 март 2021г. Към предложенията
се представят следните документи: 1.мотивировка за кандидатурата в размер до две
машинописни страници; 2.кратки биографични данни на автора (твореца или
творческия колектив); 3.авторски материал или презентация на произведението.
Предложения, направени след 31.03.2021г, не се разглеждат.
Членовете на журито могат да правят мотивирани предложения и по време на
заседанията, които се отбелязват в протоколите.
Предложения се правят в следните категории, за които се присъждат награди:
1.Голямата награда "Варна" е една и се присъжда за цялостно творчество и
изключителни постижения и принос в националната култура на творец, живял и
творил във Варна, или на творчески колектив и културен институт, работещ на
територията на община Варна.
2.Награди "Варна" се присъждат за ярки постижения в областта на културата за
2020 година на творци и творчески колективи за конкретно произведение,
реализирано на територията на града или художествен факт с траен характер и реален
принос за културния живот на Варна. Присъждат се девет награди - по една в следните
области:
2.1. Литература - поезия; проза; художествен превод.
2.2. Изобразителни изкуства - пластични форми,
неконвенционални форми; художествена фотография.
2.3. Театър - драматичен; куклен.
2.4. Музика - класическа; народна; поп и рок.
2.5. Опера (изпълнителско изкуство).
2.6. Танц - класически и модерен балет.
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2.7. Кино - игрално; документално; анимационно; телевизионно.
2.8. Архитектура - естетизация на градската среда.
2.9. Журналистика - електронни медии; печатни издания; фотожурналистика.

Наградите са форма на стимулиране на най-обещаващите интересни явления в
областта на културата, таланта и творческата активност в контекста на спецификата
на културната среда на община Варна.
Награда "Варна" е признанието на гражданите на общината към творците и
дейците на културата на Варна за техните творчески постижения през годината и за
заслугите им в развитието на българската национална култура и за издигане
равнището на духовния живот на града.

