СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ – 2022 Г.
На основание чл.10 от Устава и съгласно приет регламент Съюзът на българските художници
обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ.

+++
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Съгласно чл.10 (1) от Устава на СБХ: „Членството се придобива с решение на Управителния
съвет по предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство, и след плащане на
встъпителния членски внос в срок от един месец след оповестяване решението на УС“.
•
•
•
•
•
•

УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално представените кандидатури;
след заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане
кандидати;
един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се
обявяват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти;
определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2022 г. е в размер на два
членски вноса към момента на приема;
за членство в СБХ не могат да кандидатстват ученици или студенти – бакалавърска или
магистърска степен в училища по изкуствата (чл.9, ал.2 от Устава на СБХ);
за участие в сесията за приемане на нови членове на СБХ кандидатите заплащат такса
от 10 лева при подаване на документите на банкова сметка:
Уникредит Булбанк, клон „Паметник Васил Левски“, София, в полза на СБХ
IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26 (вписват се задължително трите имена и основание
за плащането (такса за кандидатстване за членство).

+++
РЕГЛАМЕНТ
За кандидатстването се представят документи и творби в дигитална форма:

1. Документи
•

•

•

•

заявление: изтегля се от сайта на СБХ и се изпраща подписано заедно с другите
документи. (Кандидатите могат да изтеглят предварително устава на СБХ от сайта и да
се запознаят с него, преди да попълнят заявлението);
подробна творческа биография;
дигитални материали, представящи творческата дейност на кандидата (дигитално
портфолио с фотоси на творби, придружени от пълно описание на творбите – заглавие,
размери, техника, година на създаване). Могат да се представят и други материали в
дигитална форма като каталози, дипляни и т.н.;
творческата биография и материалите се прехвърлят в електронен вид на сървър на
СБХ. Информацията е лична и защитена, като се вижда само от кандидата и журито.
Участниците нямат достъп до материалите на другите кандидати.
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2. Творби
От кандидатите се изискват:
•

•

за всички секции: 5 творби в електронен вид (секции – живопис, графика, скулптура,
керамика, текстил, бижута, дърворезба, секция 13, рекламен и графичен дизайн,
дизайн, стенопис, сценография, комикс, реставрация, карикатура);
за изкуствоведи и реставратори: списък на публикации, избрани текстове (откъси и
реферати), както и рецензии за кандидата от хабилитирани в областта учени.

При необходимост могат да бъдат поискани творби в оригинал преди окончателното
решение на журито.
Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.

3. Срок и контакти
•
•

9 – 20 март 2022 г.: приемане на документи и творби по електронен път;
за информация относно условията за кандидатстване и процедурата по приемане се
обръщайте към служителите на СБХ Албена Спасова – 02 846 72 48 и Наталия Желева
02 946 30 29 или проверявайте новините в сайта на СБХ: www.sbhart.com; www.sbh.bg

4. Технически характеристики за подаването на материали по електронен път
На линк, който СБХ ще представи на кандидатите, кандидатите ще могат да прикачат файл или
множество файлове. Когато завършат процеса, в системата на СБХ ще бъде генерирана папка с
посоченото от кандидата име, която съдържа файловете, качени от него.
Кандидатите ще видят страница, която изглежда така:

•
•

Полето Your Name, попълнено от кандидата ще генерира подпапка с името на
кандидата и неговите файлове;
никой участник в конкурса няма достъп до файлове качени от него или от други
участници;
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•

•

желателно е участниците да качват всички файлове архивирани в ZIP файл с
максимален размер до 30-50 мегабайта. Този файл ще съдържа папки със снимки, PDF /
Word документи. Снимките да са във формат jpeg, като дългата страна e минимум 1024
пиксела, но не надхвърля 3000 пиксела, а резолюцията да е 72 dpi;
каченото съдържание няма да може да се редактира допълнително или подменя,
кандидатите трябва да подготвят предварително редактирани и коригирани
материалите си.
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